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MENIGHEDSRÅDSMØDER
måden dú kan følge kirken
- bag murene!
Tirsdag d.3. marts
Tirsdag d.7.april
Tirsdag d.5. maj
Tirsdag d.2. juni
Møderne er kl.9.30 og er åbne for alle kom og bliv klogere på
hvilke opgaver menighedsrådet varetager
ved kirkerne på Læsø.
Menighedsrådet kan kontaktes enten ved
henvendelse til formanden eller ved mail
til 8437@sogn.dk
Dagsorden og referat findes i kirkerne, og
kan ligeledes fremsendes pr. mail.
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mjtoftlund@gmail.com tlf 53620651
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Problemer med transporten…

Gratis Kirketaxi kan benyttes til bl.a.
gudstjenester - også på plejehjemmet.
se mere på www.laesoekirker.dk
Ring til Læsø Taxi 30504565
Læsø KirkeNyt
udgives af Læsø Menighedsråd 3 gange
årligt, marts, juli, november.
Redaktionen: Eva Bernhagen, Olav Juul,
Kirsten Melchjorsen, Elmer Haaber og
Grethe Nyeng Havnhøj.
Vil du være med til at sikre et spændende
blad med bredde i, modtager vi meget
gerne dit indlæg til KirkeNyt, ring til
Grethe 24976434 eller skriv et par ord til
gnh@laesoekirker.dk
senest d.15. maj 2015

Hilsen fra præsterne
Hvem er du egentlig?
I det lille Læsø-samfund ved vi hvem hinanden
er. En veninde fortalte, at de en dag havde gået
tur i Byrum med et skrigende barn i barnevogn,
som ikke ville sove. På gåturen havde de hilst på
en mand, som havde nikket indforstået til dem.
Senere på dagen var de taget til Østerby for at spise frokost, hvor en anden mand interesseret havde spurgt, om de mon havde fået barnet til at sove.
Det er Læsø i en nøddeskal. Samtidig med at vi
tror, vi ved hvem alle er og hvad de laver, så ved
vi det lige præcis ikke. For jeg er ikke kun præsten. Jeg er mor til Roland og Hugo. Jeg er hustru til Simon. Jeg er medlem af sportsforeningen
i Østerby. Et medlemskab, som har ført mig ud
til skov og strand, hvor jeg under de strengeste
og smukkeste forhold har dyrket motion sammen
med en håndfuld kvinder og en enkelt mand.
Jeg er redaktør af magasinet IKON, som går i
dialog med folk af anden tro eller livssyn. Jeg
holder af at komme i Natkirken pga dens mørke
kroge, dens intense stilhed og nærværende bønner. Jeg elsker at læse tegneserier og er tit at
finde på biblioteket. Jeg er med i en randrusiansk loge, der kalder sig selv KULA. Hvad det
betyder, er en dyb og velbevaret hemmelighed.
Sådan kunne jeg blive ved. Men det er ikke meningen. Min pointé er denne: som mennesker
har vi flere identiteter, ja utallige, og vi opsøger fællesskaber, sammenhænge hele livet igennem, hvor det giver mening for os at være.
Vi har aldrig kun én identitet og er aldrig kun
den samme person.

re det, som skræmmer og lammer os, når vi
ikke længere kan genkende os selv i et andet
menneskes handlinger. Som da 12 mennesker
blev ofre for terror d. 7. januar i Paris, og Charlie Hebdo – det for mig og sikkert mange andre
– ukendte satiremagasin kom på alles læber.
”Je suis Charlie” blev et statement om, at man
ønskede at vise sig solidarisk med ofrene og dermed vise sin opbakning til redaktionens arbejde.
Og det er i udgangspunktet sympatisk, for det
var en både vanvittig og grusom handling, der
blev begået. Jeg synes egentlig ikke, at Charlie
Hebdos arbejde er interessant eller af en høj
kunstnerisk karakter. Måske fordi jeg dybest
set ikke forstår det. Men jeg synes bestemt redaktionen har sin berettigelse, særligt når man
medtænker den franske historie for satire.
Desværre virker det på mig som om hævdelse
af ytringsfriheden og flere karikaturer er det
eneste svar, vi formår at komme med – uagtet
vores historie, uagtet vores tro. Kan det ske, at
man derigennem netop udstiller sin egen
mangel på tolerance – at ytringsfriheden bliver
vores blinde plet? Den som vi udnævner og
priser som den højeste værdi. Hvis vi kalder os
selv troende mennesker, så er vi mere forpligtede på hinanden, end vi er på ytringsfriheden.
Og så kan vi finde andre veje, hvis vi ønsker at
gøre opmærksom på, at der er et problem med
censur i den arabiske verden, i mange muslimske lande og i visse lag i vores danske samfund.
Det så vi i weekenden i uge 7 med skyderiet i
København. Men vi ved, hvor vi kan begynde.
Vi ved, hvor Grimhøj moskeen i Aarhus er. Vi
kan til hver en tid starte dialogen.
Endnu ser vi i et spejl i en gåde

Øjets blinde plet
Uvisheden om hvad vi indeholder, kan også væ-

Der står et sted i Bibelen, at ”endnu ser vi i et
spejl i en gåde” – det betyder, at vi ikke ser
klart, fordi vores syn er sløret. Der er lagt et
slør hen over vores øjne. Måske kan vi heller
ikke holde til at se alting klart – for så ville vi
se med Guds blik. Og det ville vi ikke kunne
overskue konsekvenserne af. Det er ord, som
jeg holder af at tænke på i min lykkelige boble

på Læsø, hvor jeg til tider kan blive irriteret
over, at der ikke er noget at hidse sig op over.
Fordi livet her er godt og ukompliceret. Ordene
minder mig om, at jeg ikke ved alt om alle; at
jeg aldrig kommer til det. Det er der noget
meget befriende i.

For mig bliver den næste tid hjemme hos min
familie. Vi venter et lille nyt medlem, som
kommer til verden i midten af marts.
Jeg vil ønske jer alle en god og varm forårstid,
hvor jeg vil bede Gud om, at Han vil lade sit
håb spire og sætte spor imellem os.
Eva
Bernhagen

Hvem er den nye præst?
Jeg har fået den lykke at skulle være barselsvikar for jeres præst, Eva Bernhagen, og jeg ser
frem til at møde alle jer Læsø-boere.
Jeg vil med stor glæde og i samarbejde med menighedsrådet, kirkernes personale og jer frivillige
gennemføre de tjenester og arrangementer, som
Eva og menighedsrådet i fællesskab har planlagt.
Jeg er blevet præst i en moden alder – fordi jeg
ikke kunne lade være! - og har virket 1/2 år som
sognepræst i Vejle. Her indgik jeg i teamet ved
Sct. Johannes Kirke (50%) og lavede en undersøgelse af den kirkelige indsats for ældre og
demente (50%). Dernæst fik jeg et 3- måneders
vikariat i Brørup-Lindknud-Hovborg, og umiddelbart derefter et 3-måneders vikariat i Sct.
Jørgens -og Bregninge Pastorater (Fyn/Tåsinge).
Nu får jeg så lov at yde en indsats her på Læsø,
og det føles rigtig godt!

Som ung blev jeg uddannet til fysioterapeut og
efter et kort ferie-vikariat i Åkirkeby på Bornholm, har jeg primært arbejdet med psykiatriske
patienter (Frederiksberg Hospital), plejehjemsbeboere (Tamdrup Plejehjem ved Horsens)
samt hjerneskadede (Vejlefjord og Brædstrup)
og deres respektive behandlerteams.
På Sygeplejeskolerne i Aarhus og i Vejle har
jeg undervist sygeplejeelever, i Brædstrup
gigtpatienter i varmtvandsbassin; undervejs i
mit studie har jeg haft andre jobs: ovnpasser,
rengøringsassistent, ufaglært sygehjælper, butiksassistent i henholdsvis chokolade - keramikog tøjbutik. Som mangeårig frivillig inden for
Folkekirken har jeg samarbejdet med såvel
præster som menighedsråd samt med andre
frivillige. Desuden har jeg været spejderleder
for en flok herlige juniorer i KFUM.
Privat bor jeg i Lystrup nord for Aarhus. Min
datter, Signe, svigersøn Thomas og mine 2
børnebørn, Elizabeth på næsten 5 år og Esther
på snart 3 år bor i Resenbro; min mor bor i
Vesterø, min yngre bror bor med sin kone i
Byrum, og det gør også deres datter, svigersøn
og børnebørn. Min yngste bror bor i Odense på
Fyn og min storesøster i Kirke-Sonnerup på
Sjælland.
Jeg ser frem til at møde hver og en af jer, hvad
enten det er til en gudstjeneste, en særlig begivenhed, en samtale eller til et af de mange arrangementer, som menighedsrådet står for og
inviterer jer alle til!
De bedste hilsner
Hanne Eggers

Foto fra Hannes ordination d. 20-10-2013 i
Haderslev Domkirke

Hvad betyder kirken?
Temperaturen blev målt på sidste menighedsmøde,
i en dialog med menigheden! Sognepræst Eva
Bernhagen stillede en enkel - og måske alligevel
vanskelig opgave, nemlig med ét ord at beskrive:
hvad er kirken for mig?

Dette spørgsmål satte deltagerne i tænkebox og
efterlod oplevelsen af, at vi alle ér kirken.
Nedenstående er et øjebliksbillede og vidner om
deltagernes forskellige opfattelser og om kirkens
mangfoldige værdier.
Olav Juul
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Nyt fra Menighedsrådet
Farvel og på gensyn. Goddag og velkommen.
Vores sognepræst Eva Bernhagen har påbegyndt sin barselsorlov den 6-2 . Det glæder os,
at I står over for familieforøgelse. Vi ønsker dig
en rigtig god orlov og glæder os til, at du vender
tilbage igen.
Som barselsvikar, har vi den glæde at byde velkommen til Hanne Eggers. Vi ser frem til samarbejdet med dig og ønsker dig hjertelig velkommen
som præst på Læsø. Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt i kirke og menighed.

Forår og vækst
Med forårets komme står blomster, træer og
buske i knop, noget nyt er på vej. Det er der
også på flere fronter i Læsø Kirker. Én af knopperne er om vi skal have ”Menighedspleje”.
Mariann Toftlund fra menigheden har mange
års erfaring med dette og har længe syslet med
tanken om en menighedspleje på Læsø. Hvad

vil en sådan kunne udrette? Er der brug for
den? Osv.
Mariann fortæller mere om dette i næste KirkeNyt. Menighedsrådet har besluttet at hilse det
gode initiativ velkomment og lægger ud med
en temadag for alle, om “ netværksaktiviteter
for ældre”. Det er tanken, at besøgstjenesten
kunne blive den primære funktion for menighedsplejen på Læsø her fra opstart. Forhåbentlig
udvikler den sig efterhånden og sætter flere
knopskud, mulighederne er mange. Vi vil
varmt anbefale enhver, der vil blive klogere på
emnet om at deltage d. 5. marts, eller at kontakte Mariann 21763340 mjtoftlund@gmail.com.
Hvis et sådant projekt skal lykkes, er der brug
for mange kvaliteter og forskelligheder.
Pristakster for gravsted og vedligehold
Menighedsrådet har fået nogle henvendelser
vedrørende priser på køb og vedligeholdelse af
gravsteder. Det er provstiudvalget der fastsætter priserne, og de gælder for hele provstiet.
Derfor har vi spurgt provsten, om han vil komme med en redegørelse og en prisoversigt, og
det har han svaret ja til, den vil blive offentliggjort, så snart vi har modtaget den. I konkrete
tilfælde kan man selvfølgelig henvende sig til
graverne.
Formand Olav Juul

10 års jubilæum som organist.
Det er blevet til adskillige salmer gennem årenes løb, ligeledes musisk akkompagnement
ved gudstjenester på plejehjemmet samt sognearrangementer i Kirkensgaard, og sommerens “Syng solen ned” på Læsøs havne, kirkekor m.m. Sidste skud på aktivitetsstammen er
salmemarathon, hvor Kasper, over 12 aftener
i løbet af 2015 samt de kommende år vil gennemgå salmebogen fra A-Z, og fortælle om salmerne, melodierne og baggrunden herfor.
Menighedsrådet ønsker Kasper Køhl Jensen
Hjertelig tillykke med jubilæet.
Næstformand Jørgen Toftlund

10 års
jubilæum som

organist ved
Læsø kirker

Festlig genåbning af Byrum kirke
Tag din nabo i hånden og kom til fest i Byrum
Kirke lød en af invitationerne til genåbningen af
øens nyrenoverede ”domkirke”. Mange tog imod
opfordringen og blev en del af en festlig gudstjeneste, hvor alle sanser blev udfordret optimalt.

ver ikke, at alle skår i familien bliver klinket inden
jul. Det er ikke sikkert, vi når at bage syv slags
julesmåkager eller finde den indre julefred. Men
vi har lov til at håbe og forvente, at Gud kommer
til os uanset hvad, sagde hun blandt andet.

Alle kirkens medarbejdere og menighedsråd
havde bidraget med alt, hvad de kunne, så denne
højtidelighed vil blive husket langt frem i tiden
som den store festdag, den var.

Advent betyder Guds komme. Det er nu, vi stemmer vores sind til en glæde, der er anderledes
end den juleglæde, vi selv kan stable på benene.
Det kan vi kun gøre ved at leve i åbenhed. Ved
at forsone os med os selv. Det er et vovestykke,
men det er opfordringen i dag; at turde forvente
os, at Gud kommer til os. At han kommer i det
menneskelige og i det nære, lige så konkret og
synlig som Jesus var, da han kom til Jerusalem.
Åbenlyst for dem, der tog imod ham med et åbent
sind og hyldede ham som deres konge, uforståeligt for dem, der var fastlåste i deres forventninger til, hvad Gud er, og hvordan han skulle
komme til dem.
Sådan er det også i dag. Ingen kan sige, hvordan
Gud kommer til os, men vi har alle fået hans løfte. Det er, at han kommer.

Kirkekoret med organist Kasper som dirigent
præsterede noget af det fineste, de nogensinde
har gjort med ”I østen stiger solen op” til N.W.
Gades musik fra ”Elverskud”, der gik rent og
klart ind. Men også ”Blomstre som en rosengård”, ”Op! Thi dagen nu frembryder” og ”Forunderligt at sige” var af høj kvalitet, og man
kunne høre, at der var lagt megen træning i
netop denne festdags repertoire.
Ud fra 1. tekstrække til første søndag i advent,
forberedelsernes og forventningernes tid, fik Eva
Bernhagen på nærværende måde gjort sin prædiken tidssvarende med små realistiske hint til,
at december måske ikke altid bliver så harmonisk
og hyggelig, som reklamebillederne kalder den
frem på vores indre skærm – Sådan en december
måned ønsker vi os alle. Men adventstiden bliver for mange alligevel påmindelsen om, at sådan ser min familie ikke ud. Der er også de tomme pladser, der er de undertrykte konflikter, den
forlorne stemning, når vi ikke står hinanden så
helt nær endda. Der er irritationen over de andres
børn, der er emner vi ikke må tale om, og der er
lomme-smerterne og travlheden. Evangeliet lo-

Under hele gudstjenesten fornemmede man, at renoveringen først og fremmest er en glæde til opbyggelse for enhver, der træder ind ad døren til
Læsøs ældste kirkerum, der var lukket det meste
af 2014. Det har været savnet til såvel gudstjenester som koncerter, men nu kan man ånde lettet
op, da der vil gå mange år, før noget sådant vil
ske igen – sidst var ultimo 1950`erne.

For synssansen blev gensynet en aha – oplevelse.
Nogle havde ”smugkigget” i forløbet undervejs,

men for de fleste kirkegængere var det en
”åbenbaring” at få lov at opleve den gennemgribende make - over for første gang.
Arkitektonisk har man været meget skånsom,
ja, man kan næsten sige ydmyg i forhold til den
gamle kirke, så den fremstår i sin enkelhed på
smukkeste vis.
Flere menighedsråd har igennem årene arbejdet
for at få istandsættelsen gennemført, og i Aalborg Stiftsbog 2010 er vores provst også inde
på emnet. Der skal imidlertid mange drøftelser
og overvejelser, tilladelser og ikke mindst økonomi til, før et sådant omfattende arbejde kan
gå i gang.
Det lykkedes så for vort nuværende menighedsråd, der fortjener en stor tak og et ligeså

stort tillykke med at få det længe ønskede projekt realiseret - og så endda til et overskueligt
millionbeløb.
Alt dette fortalte menighedsrådets formand,
Olav Juul, mere om under festgudstjenesten,
hvor han udtrykte sin glæde over et fint resultat, og hvor han takkede håndværkerne for
deres entusiasme omkring et flot udført stykke
arbejde samt takkede kirkens personale for
deres udholdenhed og tålmodighed i løbet af de
10 måneders lukning.
Første dag i det nye kirkeår og omkring 3,2
millioner kroner senere, kunne vi således alle
opleve en fin og unik renovering af en
enestående kulturarv fra middelalderen; et
mindeværdigt stykke kirkehistorie.
Kirsten Melchjorsen.

Stoleværk og låger er blevet istandsat samt
malet i en mørk almueblå farve, der så
glimrende passer ind i kirkens øvrige interiør.

De seks lysekroner og lampetter har været en tur
hos Gørtler og Metalsliberiet i Hjørring, hvor de
er blevet afrenset, pudset og lakeret. Her ses en
af de tre nyrenoverede lysekroner, der blev
skænket kirken i sidste halvdel af 1700 – tallet.

Det lille gotiske alterskab med den smukke Skt.
Barbara figur har fået en ny fin og fortjent
placering, der straks fanger øjet.

Stolen til kirkegangskoner var en populær
siddeplads under Olav Juuls fremvisning af
kirken.

Efter gudstjenesten blev der i stedet for kirkekaffe budt på gløgg og æbleskiver. Desværre fik
kulden folk til at afslutte det tænkte hyggelige samvær hurtigst muligt.
Klenodier og økonomi.
I 1956 – 59 fandt en hovedistandsættelse af
Byrum kirke sted. Da man dengang foretog en
undersøgelse af gulvets fyldlag, fandt man i
alt 273 mønter, hvoraf de ældste var slået for
Valdemar d. 1. og Christopher d. 1.

Så vidt vides er det ikke lykkedes at finde
nogen skat efter den nye renovering! Dog er

den gamle stol til kirkegangskoner kommet til
ære og værdighed ved igen at få en fin
placering i kirkerummet. Konestolen, som den
populært kaldes, er dateret tilbage til 1700 –
tallet og blev brugt til kvinder, der lige havde
født og som blev betragtet som urene de
første tre uger efter fødslen. Denne stol i
Byrum kirke er i sig selv en uvurderlig skat,
da den skulle være den sidste velbevarede af
slagsen i hele landet.
Som allerede nævnt kommer renoveringens
samlede budget op på knap 3,2 mill. kr,
hvoraf de 3 mill. er lånt i stiftet. Resten
betales af Læsø kirkernes egen
kassebeholdning. Der er modtaget 250.000 kr.
fra Augustinus Fonden og 200.000 kr. fra
Mærsk Fonden. Disse er øremærket til kultur
– bevarelse og vil blive brugt til restaurering
af kirkens pulpiturpaneler.
KM
Foto: Jørgen Toftlund, Susan Strøm, Karsten Petersen

Plejehjemmet og Poppelhaven
Plejehjems Gudstjenester
Alle tjenester er kl.14.30
hvor intet andet er nævnt.

Tirsdag d. 3. marts
Tirsdag d. 17. marts
Mandag d. 6. april (2. Påskedag)
Tirsdag d. 14. april
Tirsdag d. 28. april

Gudstjenesterne på Læsø plejehjem er åbne for
alle! De begynder kl.14.30 og varer en lille time
- derefter kaffe. Er du bosiddende ude på øen, er
du også velkommen til at deltage. Har du problemer med transport, ringer du blot til Læsø Taxi,
Kasper Lykke på tlf. 3050 4565. Læsø Kirkers
Menighedsråd tilbyder denne gratis service - så
benyt dig af den! Det er altid festligt at fejre gudstjeneste i fællesskabets ånd, den kan dú sikre, ved
din deltagelse! Vel mødt - også til sogneeftermiddage som ligeledes holdes på plejehjemmet.
(Til disse kan kørsel også bestilles, ligesom til
øvrige arrangementer i forbindelse med Læsø
Kirker) Bemærk gudstjenesterne i Poppelhaven
er alene for Poppelhavens beboere og pårørende.

Tirsdag d. 12. maj
Mandag d. 25. maj (2. Pinsedag)
Friluftsgudstjeneste kl. 11.00 i Anlægget
foran Byrum kirke
Tirsdag d. 9. juni
Tirsdag d. 23. juni

Poppelhavens Gudstjenester
Torsdag d. 12. marts kl.10.30
Torsdag d. 7. maj kl.10.30

KUN for beboere og pårørende.

SOGNEARRANGEMENTER:
Kirkens Arrangementudvalg står bag disse aktiviteter, der byder på en række interessante
foredrag, film og berigende fællesskab for alle i Læsø Sogne. Indhold til både krop og sjæl.
Tid og sted - se i Sognekalenderen side 14. Hjertelig velkommen!
Søren Kierkegaard: - en svær størrelse at forstå og forholde sig til, men Henrik Bang-Møller
evner at gøre Danmarks mest kendte filosof og forfatter letforståelig og tilgængelig.
Ungdomspræstens arbejde: Hvordan tænker vi unge ind i kirken i dag - og skal de tænkes
ind? Susanne Haastrup Holst fortæller om ungdomspræstens overvejelser og udfordringer.
21. april kl. 14.30 på Plejehjemmet. Strengekoret medvirker sammen med ugens præst.
“ Hævnen “ - Modig film om sorg, fravær og nærvær. Sorg har mange ansigter, dette
udtrykkes gennem filmens to familier, der på hver sin vis er ved at gå i opløsning.
SOGNEUDFLUGT: planlægges til d.16. august. Nærmere omtale i næste KirkeNyt
- men reservér allerede nu datoen.

Md Dato Dagens navn
1.

Østerby Kirke

2.s.i fasten

14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE

M A R T S

5.

19.30 Salmemarathon HE

8.

3.s.i fasten

15.

midfaste

9.00 Udsendelse HE
Strengekor

10.00 HBM
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE

17.
21.
22.

10.00 Dåb HE
Mariæ bebud.

10.00 HE

28.

21.00 Natkirke HE

29.

Palmesøndag

2.

Skærtorsdag

3.

Langfredag

5.

Påskedag

6.

2. Påskedag

11.00 Fam.gt. Dåb HE
17.00 Påskemåltid HE
15.00 Liturg. gt. HE
kirkekor

10.00 HE Strengekor
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE

9.
12.

19.30 Salmemarathon HE
1.s.e.påske

10.00 HE
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle SHH

14.
16.
19.

i Byrum kirke - åben for alle SHH
! Aften Ungdomsgudstjeneste
!
2.s.e.påske

10.00 Kirkekor SHH

25.
26.

10.00 Konfirmation HE
3. s. e. påske

10.00 HE
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE

28.
1.

Bededag

3.

4. s.e.påske

10.

5. s. e. påske

10.00 Konfirmation HE
10.00 Konfirmation HE
10.00 HE
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HVJ

12.

M A J

Vesterø Kirke
10.00 HE

3.

A P R I L

Byrum Kirke

14.

Kr.himmelfart

17.

6. s.e.påske

22.

10.00 Dåb HVJ
10.00 HVJ
19.30 Syng pinsen ind HE
Kirkekor

24.

Pinsedag

25.

2. Pinsedag

31.

Trinitatis

9.00 Rundstk. til alle
10.00 Dåb HE Gospelkor
11.00 Friluftsgt. i anlægget Byrum HE Strengekor. Sandwich til alle
10.00 HE

Md Dato Dagens navn
07.

Østerby Kirke

1. s.e.trinitatis

J U N I

Vesterø Kirke

10.00 HE

Børne - Ungdomskor

14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HDK

09.
14.

2. s.e.trinitatis 10.00 HDK

21.

3. s.e.trinitatis

10.00 HE Kirkekor
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE

23.
25.
28.

Byrum Kirke

19.30 Tysk - Dansk HE
4. s.e.trinitatis 10.00 HE

HE. = Hanne Eggers.
Præstevikarer:
Marts: Henrik Bang-Møller, Skagen = HBM.
April: Susanne Haastrup Holst, Odense = SHH.
Maj: Hanne Villumsen Jørgensen, Sindal = HVJ.
Juni: Hanne Drejergaard Kjeldsen, Sejlstrup = HDK.
Fra redaktionens side gør vi opmærksom på at
der dog kan ske ændringer i gudstjenesteplanen pga. sygdom eller andet, i så fald håber
vi at møde forståelse for dette. Kirkens
arrangementer vil også kunne findes i Læsø
Posten, og på kirkens hjemmeside
www.laesoekirker.dk

Indsamling i Kirkerne på Læsø:
Der er indsamling på følgende søndage:
8. marts til Folkekirkens Nødhjælp landsdækkende indsamling.
29. marts til Menighedsplejen.
5. april til KFUM & KFUK.
24.- 25. maj til Tværkulturelt center.
7. juni til Menighedsplejen.
25. juni Danske Sømænds & Udlandskirker.
TAK for enhver gave til dette arbejde!

Meddelelser

HVIL I FRED

VELKOMMEN TIL MENIGHEDEN
ønskes følgende som er døbt i:
Vesterø kirke:
12.10.14: Ingrid Marie Hjelmberg
25.01.15: Alberte Høllet og Mette Høllet
Østerby kirke:
16.11.14: Miko Damien Pedersen
Byrum kirke:
13.12.14: Jonas Strøm Lundholm
Niels Noa Birch Egekvist
24.01.15: Smilla-Sophia Noah Beer Hvirring
(Fremstilling)
31.01.15: Liam Strøm Skovbo
15.02.15: Frida Fjelddal Jacobsen
TILLYKKE OG GUDS VELSIGNELSE

VI HAR MÅTTET TAGE AFSKED MED:
4.10.14: Grethe Baagøe
9.10.14: Barbara Elisabeth Naffin-Lätz
10.10.14: Elly Marie Christiansen
29.10.14: Kirsten Liss
1.11.14: Lilly Inger Nielsen
3.11.14: Birgit Møller Drewes
3.11.14: Peter Melchjorsen
7.11.14: Ernst Bernhard Ydegaard
8.11.14: Poul Vinther Olsen
21.11.14: Liane Eriksen
27.11.14: Jens Pedersen
27.11.14: Henning Willy Strøm Jensen
3.12.14: Elva Anna Marie Møller
19.12.14: Aase Bierberg Thomsen
28.12.14: Frank Stjerne Jensen

Sognekalender
Tid - Sted og Arrangør

Beskrivelse af arrangementet

5. marts 14.30-17.30 Kirkensgaard
Menighedsrådet

Temadag: Netværksaktiviteter for ældre v/Birgitte Viftrup
Mortensen, Samvirkende Menighedsplejer.

10. marts 19.30 Østerby Missionshus.
Sømandskredsen

Sømandskredsmøde v/sømandsmissionær
Leif Rasmussen, Strandby. Kaffebord

12.marts 19.30 Kirkensgaard.
Arrangementudvalget

Sogneaften: Med Kierkegaard i hjerte og forstand, v/præst
Henrik Bang-Møller, Skagen. Efterfølgende traktement.

19.marts 19.30 Byrum Kirke.
Koncertudvalget

Orgelkoncert v/organist Kasper Køhl Jensen, gratis entré

14. april 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften Ungdomspræstens arbejde v/Ungdomspræst
Susanne Holst, Odense. Kaffebord

21. april 14.30 på Plejehjemmet
Arrangementudvalget

Sogneeftermiddag: Ugens præst og Strengekoret medvirker.
Kaffebord.

23. april 16.30 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Forårskoncert med mange medvirkende. Gratis entré.

23. april 19.00 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Filmkræs - filmen “Hævnen” vises.
Efterfølgende traktement og debat.

14. maj 16.00 Byrum Kirke.
Koncertudvalget

Koncert med Mofikoret, entré 75,- kr.

23. juni 19.00 Vesterø Kirke
Koncertudvalget

Midsommerkoncert med Rungwald & Ditlevsen, entré 50,- kr.

12. juli 15.00 Østerby Kirke
Koncertudvalget

Koncert med duoen Bente og Leif Kure, entré 75,- kr.

30.juli 19.30 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Koncert med Magnificat, entré 100,- kr.

16.august SOGNEUDFLUGT

Årets Sogneudflugt planlægges - reservér allerede datoen nu.

BØRNEHJØRNET:
Babysalmesang: For 0-2 årige. Onsdage kl.10.00 - 11.30 i Byrum Kirke
Englebixen: For 2-5 årige. Torsdage kl.15.30-16.30 i Kirken eller Kirkensgaard
Fredagsklubben: For børn. Fredage kl.15.30 - 17.00 i Østerby Missionshus og Vesterø Præstebolig.
DEN ÅRLIGE LEJR er fredag - lørdag d. 20.-21. marts i “ Spejderhytten “ v/Byrum.
Aktuelle datoer ses på www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker eller i Læsø Posten

KIRKENS KOR:
Kan du lide at synge?
Så er du meget velkommen til at deltage i Kirkekoret.
Vi øver torsdage kl.10 - 12 i Sognehuset Kirkensgaard
og deltager i gudstjenester og andre kirkelige handlinger
ca. 1 gang om måneden.
Så - hvorfor ikke prøve - hvis du har tid og lyst.
Kontakt: Helle Rans 98491447 eller Tove Hansen 98499151

KONCERTER FORÅR - SOMMER 2015
Torsdag d. 19. marts
Klassisk Orgelkoncert ved
Organist Kasper Køhl Jensen
Tema: Maria Bebudelse
Fællessalmer
Byrum Kirke kl. 19.30
Fri entre

Torsdag d. 23. april
Forårskoncert
Foråret synges ind ved fællessang
Musikalske indslag af børn fra skolen,
musikskolen og fredagsklubberne
Byrum Kirke kl. 16.30
Fri entre

Torsdag d. 14. maj
Kr. Himmelfartsdag
Mofikoret
Det populære Aalborgkor underholder
med et bredt repertoire
af danske og udenlandske sange
Byrum kirke kl. 16.00
Entre: 75 kr

Tirsdag d. 23. juni
Sct. Hans aften
Rungwald & Ditlevsen synger og spiller
ved den traditionelle midsommerkoncert
Vesterø Kirke kl. 19
Entre: 50 kr

Søndag d. 12. juli
Duoen Bente og Leif Kure
Dansk Folkemusik
Koncert for hele familien
Østerby Kirke kl. 15
Entre: 75 kr

Torsdag d. 30.juli
Magnificat
Året rundt med gregoriansk sang
Oplev det kvindelige vokalensemble
i den nyrenoverede middelalderkirke
Byrum Kirke kl. 19.30
Entre: 100 kr
Ved alle koncerter er der fri entre for børn og unge under 18 år.

Frivilligt ansvar i kirken
Findes der frivillige blandt menigheden i Læsø
Kirker? Ja, lykkeligvis - og tak Gud for det!
Mange lægger kræfter i kirkens aktiviteter. Det
er umuligt at beskrive alt frivilligt arbejde her,
men alligevel nævner jeg nogle eksempler. Du,
som har læst op ved en kirkelig handling, sunget
og spillet evangeliet, dækket smukke borde, bagt
kager og brygget adskillige kopper kaffe, taget
opvasken, og en række andre opgaver, som giver
alle - der nyder godt af det - en ekstra dejlig oplevelse. Dermed gør frivillige en forskel i kirkens
liv og fællesskab. Det er en glæde at blive mødt
med et ” jo, det vil jeg gerne”. Skønt at opleve generel åben- og villighed. Mange TAK for det!

En af mange fordele ved frivilligt arbejde er det
gode fællesskab, der opstår. Det binder sammen,
og efterlader oplevelsen af ejerskab - og dermed
fælles ansvar. Kirken har ligeså meget brug for
frivillige som andre institutioner har. Alle har vi
noget at byde ind med til det kristne fællesskab og til hinanden. Mulighederne er mange, og hver
enkelt har et ansvar - også for hvad der foregår i
og ud fra vores kirke.

Det blev meget tydeligt for mig på menighedsmødet. Ud fra spørgsmålet: Hvad betyder kirken
for mig, og de svar, der kom frem, - som man kan
læse mere om på side 5, blev det overbevisende
klart, at også du og jeg er kirken.Den kirke, som
bygger på noget langt større end menneskelig formåen. Alle medlemmer af folkekirken repræsenterer den danske folkekirke! Hvad stiller vi op
med det? Det er så nemt at gøre andre ansvarlige
for kirken, dens liv og vækst osv. Til kommentaren: ” jeg har tænkt at melde mig ud af folkekirken - jeg synes simpelthen, den er kedelig, og
jeg får ikke noget for mine penge!” - da må jeg
indskyde: ” ved du, hvad der foregår i vores kirke? - og ved du, hvad du går efter?”
Prøv de tilbud der er, sørg selv for at få noget
for dine penge, - er du til natkirke eller højmesse!
Som frivillig sætter du også dit aftryk - både i de
aktiviteter der allerede er i gang, men også i de
nye spirer, som er på vej. Et af dem er “menighedspleje” Og hvad er så det….
GNH

TEMADAG for ALLE D. 5. MARTS kl.15.00 - 17.30 i Kirkensgaard
om “ Netværksaktiviteter for ældre ”
Læsø Kirker indbyder til temadag v/konsulent
Birgitte Viftrup Mortensen fra
Samvirkende Menighedsplejer.

Jeg er vintræet,
I er grenene.
Den, der bliver i mig,
Birgitte deler af sine erfaringer fra hele landet.
og jeg i ham,
han
bærer megen
Hør bl.a. om oprettelse af en besøgstjeneste,
frugt;
for
skilt fra mig
og hvordan hun bruger erindringskasser
kan I slet intet gøre.
i mødet med mennesker.
Johs. 15.5

Vi får inspiration til, hvordan vi lokalt kan arbejde videre med dette.
Efter hendes oplægget bliver det muligt at stille spørgsmål.

VEL MØDT TIL NYE INITIATIVER!

Konfirmander og skolens 9. klasse
Den store dag rykker nærmere for konfirmanderne, imens de har travlt med at opleve, hvad Gud,
Bibelen og kirken tilbyder dem. Fra kirken ønsker vi Gud velsigne jeres fremtid, og på gensyn!

Temadag
om døden.
Der blev
bl.a. afholdt
en fiktiv
bisættelse.

Besøg i Ålborg,
Budlfi kirke, og
Kirkens Korshær.
Tema: Diakoni/
tjeneste
Freestylegudstjeneste
i Gug Kirke bl.a.
med masser af
“ Selfier ” Ulrik
vandt biografbilletter på sin.

ALLE
har værdi!
Hvordan møder
du din
næste?

Konfirmandlejr 2015 på Hørby
Ungdomsskole med dans, kreativitet,
gudstjeneste & stjernestund.

,,Vi tror på Gud Fader
den almægtige,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
opstandelse “ - OG
EVIGT LIV!

“ Right next to the right one ”
Byrum Kirke var fyldt med lys til juleafslutning
for Læsø Skole d.19. dec. 2014. Ikke alene fra de
mange levende lys, som var blevet tændt i dagens
anledning, men også fra solen, som strålede ind i
kirkerummet fra hvert et vindue. Gradvist fyldtes
kirken med forventningsfulde elever. En salig julestemning bredte sig og lagde en dæmper på min
nervøsitet. Jeg tænkte ved mig selv: sikke hjerterum her er på Læsø! Jeg fik så mange lykkeønsker på vej ind i kirken, det varmede mit hjerte,
og glæden fandt næsten ingen begrænsning.
Fra fastlandet var jeg ikke vant til hjerterum af
den kaliber. Jeg sugede alle de nye indtryk til
mig og glemte næsten alt om min nervøsitet.
Da alle i kirken sang fødselsdagssang for mig,
blev jeg så rørt, at den sidste nervøsitet helt forsvandt! Men jeg var stadig spændt. Selvom Lucia optoget i Vesterø Kirke, et par weekends i forvejen, var gået over al forventning. Ja, så er man
jo altid spændt på, hvordan det går for ens elever.
Nu gjaldt det pigerne fra 9.kl. Op til dagen havde vi øvet sangen: "Right next to the right one"
om og om igen. Pigerne sang som en drøm, og
når vi øvede, kunne jeg blive så rørt, at jeg ikke
kunne finde den rigtige akkord. Under hele forløbet havde jeg været imponeret over pigernes
vilje til at lære og evne til at synge. De gik 100%
ind i opgaven og det gjorde stort indtryk på mig.

Pigerne sang om kærlighed, om at være hos og
med sine kære - ved sin kæres side.
Hvad er julen - også kaldet hjerternes fest - uden
kærlighed? Er kærligheden ikke gaven i sig selv?
Det er den for mig! Det er dét, jeg elsker ved kristendommen, tanken om næstekærlighed og ideen
om at handle kærligt overfor sine medmennesker.
Jeg var spændt på, hvordan præsten kunne koble
denne sang til juleafslutningen.
Det blev en fantastisk prædiken, som forbandt pigernes smukke sang,med juleevangeliet og den
verden, vi lever i.
TAK til elever på Læsø Skole, og lærer Michala Nordahl
Kristiansen for samarbejdet, og indlægget til KirkeNyt.

Sangens puls
” Jeg vil gerne synge med i kirken! Skuffelsen er
stor, hvis tonelejet ligger for højt. Det er vigtigt,
at fællessangen er, så alle kan være med, jeg elsker: I østen stiger solen op og andre, jeg kender
– også ok med nye indimellem. Orgelmusik er
fint men jeg kan også godt li’ andet musik i kirken – gerne rytmisk. Noget folkeligt vil være
spændende, hvis nogen udefra kan inddrages i
højere grad…” Udsagnene kommer fra mødrene
til de yngste i menigheden, nemlig baby-børnene. Ja, for vi tror på sangen, hvorfor vi og-så har
babysalmesang i Læsø Kirker for børn fra 0-2 år.
Her mærker vi pulsen i sangen, barnet lyt-ter til
mors stemme, der ubetinget er den bedste i hele
verden. Imens vandrer vi rundt i kirken til
musikkens rytme med alle vore sanser åbne. Vi
vugger sangskatten ind i det spæde liv. Skatten,
som vokser ved at blive brugt igen og igen.

lidt idag. Derfor er der også en vis sandhed og
berettigelse i, at tonelejet bør tilpasses vore stemmer i dag, eller vi skal træne mere. Stemmen er
instrumentet, som vi altid bærer med os. Konfirmanderne fik lejlighed til at bruge deres stemmer
til Gospel i Hjørring. Ved ankomst til færgen udbrød chaufføren: “ det har vist været en dejlig tur
for dem ”. Forstår ham godt, der blev sunget i
bussen hele vejen til Frederikshavn.

Jeg tror også, det var sangglæden øens ældste
skoleelever oplevede, da de sammen med musiklærer Michala sang ,, Right next to the right one ”
til skole jule-gudstjenesten 2014. De fortsatte
bagefter på skolen, for når sangen kommer igang,
kan den ikke stoppes! TAK til jer alle, for det I
bidrager med til sang-fællesskabet.

Efter sådan en stund i kirken, taler og tænker vi
højt sammen over kaffe og bleskift. Ud fra hvad
mødrene deler, tænker jeg, at sangen ikke må slutte her! Sang forbinder vi automatisk med musik,
og det er afgørende, at den har de bedste vilkår.
Lyt bare til mødrenes ønske om at være med i
sang-fællesskabet. Umiddelbart føles det ligetil
at bryde ud i sang, når vi er glade, - i badet fordi
det dér lyder ekstra godt, til festlige lejligheder
fordi det hører sig til, og vi naturligt forbinder
fest, godt humør og sang med hinanden. Mon du
har forsøgt at synge, når situationen ikke lige indbyder til det? Prøv engang. Sang er forløsende
og letter nemt en trykket stemning. Jeg er vokset
op med masser af sang og musik, - og er afhængig af det! For generationer før mig fyldte fællessang mere end den gør i dag. Når man mødtes så
sang man – dermed blev stemmen brugt, man havde en veltrænet sangkondi, dette kniber måske

Apropos sang: Få en bedre sangkondi, mærk
pulsen, træn stemmen. Børn, unge og voksne
SYNG! Her er et par ekstra ordinære muligheder, jeg glæder mig! Reservér allerede nu
datoen. Info i Læsø posten og på FB følger.
GNH.

PINSEGOSPEL

Kor-weekend m/
Tove Terp & Henrik Strøm
d. 23. - 24. maj
Gospel -workshop lørdag,
deltagelse i gudstjenesten søndag.

KOR-WEEKEND
PÅ LÆSØ

5. klasse og op,
kom og syng med
Sindal Børne & Ungdomskor d. 6. - 7. juni

Denne sang er speciel for mig
Min salme: “ Altid frejdig, når du går “ har jeg
kendt siden krigens tid, og det var én af de
mange sange, der ofte blev sunget i mit hjem.
Vi boede lige ud for Hundested havn og blev
involveret i frihedsbevægelsen under krigen.
Salmen fik en helt speciel betydning for mig
senere, efterhånden som jeg begyndte at forstå
livets alvor.
Jeg blev så direkte konfronteret med døden
under en eksplosion af 10 søminer. Jeg opholdt
mig på taget af søværnets officer-skole, hvor
jeg var elev - da eksplosionen skete. Jeg
kastede mig ned bag skorstenen og så bagefter
det enorme hul i bygningen overfor, som
eksplosionen havde efterladt. Der var 16
brand- og militærfolk, som døde ved den
ulykke. Idag har jeg stadig et stykke af
granaten, en splint på størrelse med en femkrone som fløj lige forbi mig - det var ikke
mig, der skulle med dengang.
Salmen vidner om håb og fred.
Når jeg skal herfra, er det en af salmerne, som
skal synges - det er skrevet ned og aftalt med
præsten. Det giver mig ro og gør mig godt at
vide. ” Kæmp for alt hvad du har kært; dø om
så det gælder, da er livet ej så svært, døden
ikke heller “.
Hilsen
Hans Jørgen Petersen,
Byrum.

SALMER & SANGE

Tekst: Chr. Richardt, 1867
Melodi: C. E. F. Weyse, 1838

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.
Aldrig ræd for mørkets magt!
stjernerne vil lyse;
med et fadervor i pagt
skal du aldrig gyse.
Kæmp for alt, hvad du har kært;
dø, om så det gælder,
da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
Den danske salmebog nr. 784

Hør Hans’ sang sunget af Lene
Siel på: http://youtu.be/
MhNAE8Zgta0

Er det dig der har en salme eller en sang
du er særlig glad for - og vil du dele den
med os andre?
Kontakt Grethe
gnh@laesoekirker.dk

TAK til Hans fordi du delte din sang!

Evig sol giver ørken
For uden modgang kan lykken ikke opleves
intenst, mener Lisbeth From.

Lisbeth From har åbnet
sig og kommet af med
tung ’’livsbagage’’ i det
kristne fællesskab hun
holder så meget af at
være en del af.

Livet består af øjeblikke, og forunderligt nok er
det de gode, de glade og de lykkelige øjeblikke,
jeg husker bedst. Der har været mange lykkelige
øjeblikke i mit liv. Jeg kan også kalde nogle af
dem for højdepunkter. Det var f.eks. dengang jeg
som ung pige på en gård fik mit første værelse,
hvor jeg kunne se lige ind i den store hønsegård
og til den anden side se det store moreltræ, der
om sommeren gav de dejligste søde, sorte moreller Bare dette at kunne indrette sig lidt hyggeligt
bag en lukket dør med et par friske, grønne ukrudtsplanter i et par urtepotter i vindueskarmen.
Mange af os har nok også oplevet at danse hen
ad gaden efter besøg hos lægen, der kunne berolige én med, at der ikke var noget alvorligt i vejen. At kunne lægge sig i sin seng efter endt arbejdsdag med en følelse af, at næsten alt er lykkedes. At komme hjem efter længere tids udrejse
til alle sine vante ting, og gå en søndagstur i
skoven med sin ægtefælle og høre vindens
susen i træerne.
Lisbeth From fortæller og mindes med en sådan
intensitet, at jeg næsten føler, at jeg vandrer med
hende gennem livet på godt og ondt, og jeg beundrer hendes glade og positive refleksioner over

sin tilværelse, for hendes opvækst har om nogens
ikke været en dans på roser. Da hun i 1933 kom
til verden i Gentofte hærgede den frygtede folkesygdom tuberkulose. Selv fik hun sygdommen,
da hun var ca. halvandet år og blev først helt raskmeldt som trettenårig. – Min far døde efter i alt
12 års sygdom, også min mor var stærkt angrebet i mange år, men overlevede og blev ligeledes rask. En arbejderfamilie som min var ilde
stedt, der eksisterede ikke noget egentligt socialt
netværk, der var godt nok. Man kunne ikke få det
daglige brød, endsige tøj på kroppen – og slet
ikke noget at lægge i kakkelovnen.
Blev passet af sin syge far
Da jeg bliver født, er min fars helbred allerede alvorligt skrantende, min mor må ud og gøre rent
hos de fine fruer, og far, der var så lykkelig for
sin lille pige, kunne jo passe mig imens. Snart
måtte vi tre og min storebror Johannes, der er
seks år ældre end jeg, på grund af vores fattigdom flytte hen i en kælderlejlighed, og det blev
skæbnesvangert, for den var fugtig og indelukket,
og her kunne tuberkulosebacillen rigtig få frit
spil. Det er her, mor og jeg bliver smittet, Johannes gik heldigvis fri, men vi andre skiftedes til
at være indlagt på Lyngby Tuberkulosehospital
for senere at komme på sanatorier. Mor kom til
Skørping, far og jeg til Kolding, hvor de havde
afdelinger for både mænd og børn. Jeg lå blandt
andet i en ligge-hal med den ene arm i gips i et
halvt år og fik fjernet en tuberkel – knude lige
over håndleddet på størrelse med et hønseæg.
Kuren mod tuberkulose, som man slet og ret forkortede til TB, var masser af frisk luft og lys samt
en god næringsrig kost. Det var venlige, men bestemte sygeplejersker, der passede os, men der
var ikke overskud til så meget andet end behandling, fortæller Lisbeth og pointerer samtidig, at
dette ikke er en sørgelig, tung og trist beretning
om en lille fattig piges opvækst i sygdom og økonomisk elendighed med store afsavn. – Selv om
jeg godt vidste, at der var andre, der havde det
bedre, følte jeg ikke med barnets ukuelige optimisme, at det ikke var helt så slemt, og en skønne

dag var hele familien samlet igen – nu i en 1.
sals lejlighed i en større karre i Buddinge. Her
var der også mange børn, så der er masser af
muntre minder fra legene i gården, og da det var
et socialt boligbyggeri, var forskellen på os ikke
så åbenlys.
Da hun var syv år og lige omkring krigens begyndelse døde hendes far. Det gav visse mærkbare
forandringer, og Lisbeth erindrer også den alvorsstemning, der var til stede 9. april 1940, da tyskerne fløj ind og kredsede over byen så længe, at
de voksne sagde, at himmelen formørkedes. Selv
var hun meget bange og blev ved med at være
det, så længe de tyske soldater var i landet. Besættelsen gjorde ikke livet nemmere for den nu
faderløse familie, men Lisbeths mor klarede sig
igennem den nærmest håbløse tid med arbejde
samt et lyst og muntert sind, trods hendes sygdom
og de manglende kræfter. – Jeg lærte nok først
min mor at kende som voksen og forklarer det
med, at hun havde næsten uovervindelige store
problemer med at få det hele til at gå, ja, simpelthen overleve. En lille kontakt husker jeg dog.
Det var, når jeg sad på hendes skød og hun sang:
Spurven sidder stum bag kvist med det dejlige
refræn: ”Lul, lul rokken går”. Det er den første
sang, jeg erindrer at have lært. Jeg lagde øret mod
hendes bryst og hørte ordene gennem hendes krop.
Det var dejligt. Et andet fællesskab vi havde,
var vore biblioteksbesøg og jeg læste flere af
de bøger, hun lånte. Det var ofte stærke sager
for en lille skolepige. En af dem jeg især husker
var Bech Nygaards ”Guds blinde øje”.
Skuespillere og stovte bondefolk..
Lisbeth From har gennem årene skrevet sine erindringer, og det er en særlig oplevelse at læse nogle af disse. Her finder man et liv, som på mange
måder adskiller sig fra de flestes med nogle farverige fastre, der var ansat på teatre med kunstnernavne, som både var excentriske, festlige og
kærlige, som levede i luksus og døde i armod,
men som gav den lille niece et frisk pust fra en
tilværelse langt fra hendes egen samt nogle mere
jordnære bondefolk i Odsherred – især en moster
og onkel, der holdt meget af hende og tog ansvar,
når det behøvedes. Den prøvede pige havde sit
netværk og således mange glade og dejlige stund-

er med kusiner og veninder – men også grumme
stunder, der var mere end øjeblikke og som har
fulgt hende som en skygge gennem livet. I den
forbindelse hører man også om svigt og svaghed, fordi det hele skete for 70 år siden, man hører om en stærk vilje til med Guds hjælp at sige
fra og om tunge byrder på en skolepiges spinkle
skuldre. Men også om den første vidunderlige
forelskelse, en sygeplejerskeuddannelse, der fik
Lisbeth på den rette hylde og skulle blive til 40
gode år indenfor plejeområdet og det store lykkelige øjeblik, hvor hun og hendes mand gennem 35 år, bliver forældre.
En ganske særlig gave med skiftevis håb og tvivl,
som vi havde ventet på at få i fem år. Vi stod
skrevet op hos mødrehjælpen, det var vanskeligt
at få adoptivbørn, efterspørgslen var stor, og der
stilledes store krav til vordende adoptivforældre.
Vi var unge og utålmodige, men nu var øjeblikket kommet. Vi stod i et værelse på Skodsborg
børnehjem og ventede på det lille barn, der måske
skulle blive vores. Da døren gik op, så vi en lille
pige med institutionstøj og kyse på. Hun lå på
barneplejerskens arm og så på os med store åbne
øjne. Hun blev lagt over i min arm, og vi så på
hinanden. Jeg var med et slag blevet mor. I dag
er den lille pige 55, hun og jeg har haft mange
skønne øjeblikke sammen i de år, og da vi tilbage
i 1961 fik endnu et barn, en lille dreng, betroet,
blev lykken fuldstændiggjort. Vi var nu far og
mor til to børn, der hang sammen som ærtehalm
i barndomsårene og støttede hinanden i ungdomsårene.
I de næste mange år levede Lisbeth et godt og solidt familieliv i Holstebro med mand og børn,
gode stillinger og ingen økonomiske problemer.
Jørgen, der var lærer og som hun i sin tid fandt
sammen med, da han var aspirant i Nyk. Sjælland, blev imidlertid alvorlig syg og døde, kun
57 år gammel. Den forholdsvis unge enke blev
boende i Holstebro, hvor hun fortsatte sin tilværelse med job og forskellige interesser; deriblandt
kirkelige aktiviteter. – Livet rummer både sorger
og glæder, og kender man ikke sorgen og modgangen, føles glæden og lykken nok mere som
noget selvfølgeligt. Men evig sol giver ørken,
fastslår Lisbeth.

Da Gud greb ind.
Der er dog et kapitel i livet, hun gerne ville have
været foruden. Da hun var 10 år, flyttede hun fra
Buddinge til Rørvig, hvor moderen blev husbestyrerinde hos en gammel bekendt. Fra en tilværelse, hvor ”menuen” ofte stod på vandgrød, blev
det en kulinarisk nydelse for den lille pige at få
friske fisk to gange om ugen og god mad generelt; også dette at flytte fra storbyen til et natursmukt sted på landet var en god omvæltning –
ligesom skolegangen i en lille landsbyskole.
Men her hørte goderne også op.
For det er i de år, at ”skyggen” og angsten flytter
ind. – Jeg indså snart, at min mor var mere, end
det jobbet krævede. Det havde jeg svært ved at
acceptere, men da han så også troede, at han
”ejede” mig, blev det til et mareridt. Det var et
fængsel at være i samme stue som ham, vi måtte
gå på listesko og mor sagde altid: For fredens
skyld, Lisbeth! Han må have haft et stort psykisk
brist og var til tider rablende gal. Han var i den
grad narcissist og følte sig højt hævet over andre,
og også i Rørvig blev han betragtet som én, man
var lidt bange for. Ikke fordi han gjorde andre
ondt, og han var vel egentlig også lidt til grin,
men derhjemme var han en pestilens.
Han nåede aldrig at misbruge mig, men en nat,
da han kom og lagde sig ved siden af mig og var
tæt derpå, bad jeg så inderligt: Lad det ikke ske,
lad det ikke ske, kære Gud! og i samme moment
fjernede han sig og forsøgte ikke siden. Det var
da bønnesvar, og det har jeg oplevet flere gange
i mit liv, når jeg var på afgrundens rand.
Lisbeth magter stadig ikke som en ældre dame på
81 at få hans navn over sine læber og beskriver
ham altid som ”han.” – Når min kære bror, der i
dag er 87 år og alvorlig syg, dengang kom op og
besøgte os i Rørvig, han boede stadig i Kbh.,
hvor han var i lære, kunne jeg, selv om han altid
har været min beskytter, heller ikke få det sagt
under hans korte besøg. Det blev noget, jeg bar
helt for mig selv, jeg vidste ikke, hvordan jeg
skulle forklare det, men kunne heller ikke fortrænge det, så det blev inden i mig som en blanding af smerte og had. At min mor anede, hvad
der foregik, fik jeg bekræftet, da hun på sit dødsleje spurgte mig: Var ”han” nogensinde nærgå-

ende overfor dig, Lisbeth. Jeg sagde nej, for
hvad siger man til sin døende mor, der på sin
egen måde nok har elsket mig hele tiden.
Bjergtaget af Læsø
I dag er Lisbeth From læsøbo, hun deltager i forskellige aktiviteter og finder sig rigtig godt hjemme i det kristne fællesskab på øen. – Her har jeg
gode venner, som jeg kan tale fortroligt med, her
styrkes min kristentro, og det er vigtigt for mig at
deltage i gudstjenester, samtalemøder og alle de
andre gode arrangementer i kirkelig regi, siger hun.
Det er 16-17 år siden, Lisbeth kom til Læsø allerførste gang.. Hun blev bjergtaget og opfyldt af
ønsket om at vende tilbage snarest, og det endte
med, at hun og hendes nye ven, Jørgen Drensgaard, som hun havde truffet via Odd Fellow
Logen kort forinden, flyttede permanent hertil i
2002. Det blev til stor glæde for dem begge.
Når jeg gik mine ture ved stranden, plejede jeg
mit sjæleliv. Jeg talte med Gud, jeg talte i hvert
fald til ham og takkede for livet her. Jeg
takkede også for Jørgen, der gjorde mit sene
efterår så lykkeligt. For halvandet år siden
mistede jeg min elskede sparringspartner,
rejsefælle, samlever og ven, det var svært igen
at blive alene, men den dag det sidste punktum
skal sættes efter mig, skal det være: TAK FOR
LIVET, JEG FIK.
Kirsten Melchjorsen.

Han giver den trætte ny kraft
og den svage ny styrke
Esajas 40,29

Chefen sidder på kontoret
Vi er udsat for så mange indtryk og har mulighed for at følge med i så meget, at vores tid nemt går
med fortravlet overfladiskhed. Midt i alle de mange indtryk, vi dagligt bliver bombarderet med, kan
vi have svært ved at få øje på det mest væsentlige og få tid til at fordybe os i det. Versene her har
jeg skrevet på den baggrund.
Godt nok - er det godt nok?
Chefen sidder på kontoret.
Dagens planer kommer frem der er meget at bestemme
før han atter kan ta’ hjem!
Der er Hansens jubilæum hvilken vin skal vi ta’ frem;
Nå hvad, den vi fik på tilbud
er vel fornem nok til dem.
Det skal ikke være flot nok,
det skal bare være godt nok.
Hansen sidder i kantinen.
Tænk jer fem og tyve år,
og hans tanker går tilbage;
Jeg har gjort, hvad jeg formår,
jeg har passet, det jeg skulle og gør gavn for det, jeg får!
Lad de andre, der får mere,
bare løbe, mens jeg går.
Det skal ikke være flot nok,
det skal bare være godt nok
Hr. Pastoren lægger planer,
der skal rigtigt være fest.
Alt skal fornemt arrangeres,
som det sig nu passer bedst.
Provst og biskop og de fine hver en ædel hædersgæst kaste vil sit lys på dagen,
så det bli’r en gylden fest.
Det skal ikke være godt nok,
det skal bare være flot nok.
Ak, men hvad med menigheden?
Den ku’ vi jo nær ha’ glemt.
Sig mig, hvor kan den mon være?
Det bli’r sandelig ikke nemt.
Vi må spærre af for neden,
så vi ikke bliver klemt.
Pyt! om ikke det bli’r flot nok,
det er flot, hvis det bli’r godt nok.

Men så hænder det en morgen
for Sct. Peters dør de står.
Både chefen og hr. Hansen
og pastoren fra i går.
Ja og så den lille Maja,
hun blev bare el’ve år!
Sagte banker de på døren,
medens deres hjerter slår.
Mon det virkelig er flot nok,
eller er det bare godt nok.
De kan høre herrens stemme,
Peter hvem er der i dag?
Det er chefen og hr. Hansen
og pastoren med sin sag.
Der er plads i tredie himmel
over stuen i blok fem fransk altan og kummefryser er vel luksus nok til dem!
Måske er det ikke flot nok,
men jeg synes, det er godt nok.
Hvad så med den lille Maja?
Hun har aldrig været nem.
Smukke blomster har hun stjålet
til sin mor, når hun kom hjem.
Og da mor og far sku’ skilles,
var hun både fræk og slem.
Herren rækker Maja hånden,
mens Sct. Peter ser på dem.
Jamen, kære søde Maja,
kom du allerede hjem.
Olav Juul.
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