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www.laesoekirker.dk eller:
www.facebook.com/laesoekirker

Kontakt
Alt$personale$træffes$efter$aftale.$$
For$nedenstående$adresser$gælder$$
postnr.$9940$Læsø.$
Sognepræsten$har$i$øjeblikket$barselsorlov$
Eva$Bernhagen$
Holmelundsvej$6,$Byrum,$$
evb@km.dk$
Stedfortrædende$præst$
Hanne$Eggers$
Lundevej$5,$Byrum$
tlf.$21491001$HE@KM.DK$
V/præstens$ferieAfridage$
Vesterø$Præstegård,$
Strandvejen$10.$
tlf.$96659043$/$21343717$

MENIGHEDSRÅDSMØDER
måden dú kan følge kirken
- bag murene!
Tirsdag d.1. sept.
Tirsdag d. 6. okt.
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.
Henvend dig til næstformand:
Jørgen Toftlund
mjtoftlund@gmail.com tlf 53620651

Organist$
Kasper$Køhl$Jensen$
tlf.$98491807/23292710$
kasperkj@mail.dk$
Kirkesanger$
Christina$Kjær$Christoffersen$
tlf.$98491807$
Læsø$Graverteam$
Astrid$Petersen$
Birgitte$Melchjorsen$
Lone$Wachmann$
Kordegn$$
Grethe$Nyeng$Havnhøj$
Tlf.$24976434$gnh@laesoekirker.dk$
Kirkesanger$afløser$$
Preben$Mikkelsen$$
Byrum$Kirkegårdskontor$
Hovedgaden$50,$Byrum$
Tlf.$20107090$bykiko@mail.dk$

Transport problemer…

Kirkeværge$Karsten$Petersen$
Stoklundvejen$8,$Byrum$
Tlf.$31242179$

Gratis Kirketaxi kan benyttes bl.a. til
gudstjenester - også på plejehjemmet.
se mere på www.laesoekirker.dk

Østerby$Kirkegårdskontor$
Østerbyvejen$77,$Østerby$
Tlf.$21451008$$
oesterby@laesoekirker.dk$

Ring til Læsø Taxi 30504565

Kirkeværge$Andreas$Haaber$
Krogen$2,$Østerby$
Tlf.$20136897$

Læsø KirkeNyt udgives af Læsø

Vesterø$Kirkegårdskontor$
Præstevejen$37,$Vesterø$
vestero@laesoekirker.dk$

Menighedsråd 3 gange årligt, marts, juli,
november.
Redaktionen: Hanne Eggers, 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

Kirkeværge$KarlADieter$Kessler$
Holmbækvej$10,$Vesterø$
Tlf.$98491095$
Læsø$Menighedsråd$
Formand$Olav$Juul$Gaarn$Larsen$
Juelsmindevej$2,$Byrum$
Tlf.$98491305$oj@laesoe.dk$$
Jørgen$Toftlund$
Judith$Christensen$
Helle$Rans$
Elmer$Haaber$
Bodil$Kessler

senest d.15. september 2015
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Hilsen fra præsten
Sommerfugl
Almindelig Blåfugl, Icaros
– som på forsiden –
florlet og fascinerende, flagrende
med føle-lugte-og høreorganer.

– en forvandling i tre stadier:
larve, puppe, sommerfugl
sommerfugl – et
symbol i kristen kontekst:
Liv – død – opstandelse

Vesterø Kirke
Sommerfugle flyver,
flyver – én måske to –
og aldrig i takt –
flyver måske fler’ dog aldrig i flok,
Farven blå som havet omkring Læsø,
Som det favntag,
hvori himlen møder havet,
Blå
– blå som tro,
troen på livet –
sommerfugle –
skrøbelige som livet selv.
Icaros fløj farligt
tæt på solen,
fløj højt – og faldt,
men det var en del af en myte.
Sommmerfugl

Som sommerfugle er også årets konfirmander
– sansende – søgende – arbejder sig langsomt ud af
puppen –– kommer til sig selv – opstår til liv –
finder fodfæste i et virke til glæde – med fødderne
på jorden, blikket i kommunikationshøjde og hjerte
for sin næste – som en smuk sommerfugl flyver
konfirmanden rundt og finder vej – med
sandsynlig lethed
– for i dåben fik du Helligånden som gave –
Jesus går ved din side, og
Guds velsignelse strømmer ned
over dit hoved
- Et blåt favntag
- inde fra og
- ude fra
Det beder jeg for!
Beder du?
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Fader vor!
Du er elsket af
Gud, din familie, dine venner, dig,
din menighed -

du er aldrig alene – heller ikke, når det
føles sådan – HUSK DET!
Mange gode tanker Hanne Eggers.

Byrum Kirke

Østerby Kirke
Side 4!

Nyt fra Menighedsrådet
Hvad er kirkens opgave ved begravelse
og pasning af gravsteder?

Hvis taksterne skal være lavere, må standarden
på kirkegårdene sættes ned, eller kirkeskatten
sættes op!

Der er mange ting at tage stilling til midt i sorgen, når et dødsfald rammer en familie, så det
kan være svært at adskille de forskellige
ydelser fra hinanden.
Ydelserne i forbindelse med død og begravelse
leveres af en blanding mellem private aktører
og kirken.
Bedemandsfunktionen, evt. udsmykning ved
begravelsen og senere anlæg af gravstedet er et
privat anliggende.
Leje af gravsted, gravkastningen, og den kirkelige handling tager kirken sig af mod betaling af de i provstiet fastsatte takster.
Et gravsted er lejers ejendom, så længe lejemålet varer, men der er selvfølgelig visse
standarder for, hvordan et gravsted kan være,
hvordan det skal passes og vedligeholdes.
Den del af kirkegården, der ikke er lejet ud til
gravpladser passes og vedligeholdes af graverne, så kirkegården fremstår som en smuk og
velholdt ramme om gravpladserne og kirken.
Gravstedsejerne bestemmer selv, om kirkens
personale skal passe deres gravsted, eller om
de ønsker at gøre det selv.
Hvis kirkens personale skal passe et gravsted,
betaler ejeren en del af udgiften (i øjeblikket
ca. 60 %). Resten betales over kirkeskatten.
Ønsker man selv at stå for pasningen, må man
stå for alle omkostninger, samtidig med at man
gennem kirkeskatten bidrager til, at andre får et
tilskud til at få passet deres gravsteder.
Som provst Ole Dybro blandt andet skriver i
den redegørelse, der blev bragt i Læsø Posten
25. marts 2015, er det provstiudvalgets ansvar
at fastsætte taksterne for de ydelser, kirkens personale udfører ved begravelser og vedligeholdelse af gravsteder. Taksterne er ens i hele provstiet og kan ses på Hjørring provstis hjemmeside.
De eksakte priser kan oplyses ved henvendelse
til graverne, der også, hvis det ønskes, står til
rådighed for pasning og vedligeholdelse af
gravstederne.

Olav Juul.

De flittige hænder
Menighedsrådets arrangementudvalg er et
væsentligt aktiv for Læsø i kirkelig regi, idet
det står for samtlige sogneaftener i ”Kirkensgaard” samt sogneeftermiddage på Plejehjemmet.
Formand for udvalget er MR – medlem Bodil
Kessler, der har haft posten i al den tid, udvalget har eksisteret. Omkring sig har hun et hold
frivillige, hvoraf nogle har været med i over et
årti, og hvor de fleste mere eller mindre tilfældigt er tidligere menighedsrådsmedlemmer.
Det er et frivilligt arbejde, der gør sig mest bag
kulisserne, men de mange flittige hænder er i
den grad uundværlige. Det hele kører på godt
teamwork, og med Bodil som tovholder kører
det til alles tilfredsstillelse.
Som frivillige udvalgsmedlemmer er man, udover at være kaffe - og kagedamer, også med til
at vælge afløserpræsternes foredrag, der spænder
vidt indenfor teologiens, litteraturens og musikkens verden. Dertil kommer tilrettelæggelse af
den årlige sogneudflugt, traktementer til
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eret indhold spændende fra folkemusik over
korkoncerter, syng sammen arrangementer til
koncerter med klassisk musik af høj standard.
Fast på årsprogrammet er en forårskoncert,
Sankt Hans Koncert, markering af Syng Dansk
dagen og Syng Julen Ind.

Fra arrangement-udvalgets sidste møde en blæsende majdag. Fra venstre: Lilli Jensen, Ragnhild Christensen, Bodil Kessler, Lisbeth Waaentz, Helen Jensen,
Lillian Haaber. Siddende: Birgit Stoklund, Birgit
Sørensen, Kirsten Melchjorsen.

filmkræsaftener og til friluftsgudstjenester samt
meget andet.
Skal man have et effektivt udvalg, er det vigtigt, at entusiasme og glæde ved samarbejdet
gør sig gældende, og det er i høj grad tilfældet
her.
KM

Vi gør meget ud af at sammensætte årets program med både lokale udøvende sangere og musikere samt kor og kunstnere udefra. Det er en
glæde for os, at vi, til trods for et beskedent
budget, kan tilbyde koncerter med højt kvalificerede kunstnere udefra ikke mindst p.g.a. en
favorabel ordning med Færgeselskabet og fra
kunstnernes side interesse for at besøge Læsø.
Det skal i den forbindelse nævnes, at musikalsk
kan Læsø meget selv, og det benytter vi os af,
når lejlighed byder sig og får sjældent nej, når
vi beder nogen om at optræde med deres instrument, der også kan være deres stemme – det
være sig børn som voksne. En spore til at arbejde i dette udvalg er bl.a., at Læsøboerne
bakker op om arrangementerne og ligesom
øens gæster ofte udtrykker begejstring over
koncerterne.
Det er således en glæde at være med i et så
virksomt og positivt udvalg.
Tove Hansen

Virksomt og positivt
Kirkens Koncertudvalg har ligesom arrangementudvalget bestået siden de tre menighedsråd i 2004 blev slået sammen. Typisk består
udvalgene af menighedsrådsmedlemmer og
frivillige. I Koncertudvalget er Jørgen Toftlund
og Helle Rans fra Menighedsrådet , organist
Kasper Køhl Jensen samt undertegnede som
eneste frivillig. En repræsentant mere uden for
Menighedsrådet er ønskelig, hvis nogen skulle
have lyst til at være med.
Udvalget arrangerer selvsagt koncerter i de tre
kirker – otte til ti om året - med et meget vari-

Fra venstre: Kasper Køhl Jensen, Tove Hansen,
Helle Rans og Jørgen Toftlund.
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Menighedspleje med besøgstjeneste
Læsø Kirkers Menighedsråd har besluttet at oprette en selvstændig menighedspleje på øen.
Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkelig sociale) opgaver. En interessegruppe for en menighedspleje har valgt at starte opgaven med en besøgstjeneste hvor det bliver muligt at henvende sig til Læsø Kirkers Menighedspleje om regelmæssigt at få besøg af en
besøgsven. Efterhånden som menighedsplejen
kommer i gang med en besøgstjeneste, er der
tillige et ønske om at opbygge en ledsagertjeneste, så det også vil blive muligt at få en ledsager til de aktiviteter, som man laver aftaler for.

hente hjælp og støtte til nyoprettede aktiviteter
og deltage i landsdækkende aktiviteter.

En gruppe af de interesserede for en menighedspleje har mødtes og drøftet ønskerne og mulighederne for, hvad Læsø Kirkers Menighedspleje
skal fokusere på. Der har været stor enighed om
netop at oprette en besøgstjeneste, vel vidende
at her på øen er der en meget stor omsorg for
hinanden, og at rigtig mange allerede er besøgsvenner.
Menighedsplejens besøgstjeneste tager gerne
imod hjælp og erfaring fra besøgsvennerne på
Læsø.
Med venlig hilsen diakon Mariann Toftlund.

Ved at opbygge menighedsplejens aktiviteter
med mange hjælpere, vil det hele tiden være
muligt at udvikle nye diakonale opgaver, som
der kan blive behov for.
Det hele startede ved en temadag i Kirkensgaard
i september 2014, hvor samtalen kom ind på ensomhed og netværk for ældre, og hvor der blev
vist stor interesse for at være besøgsven. Det
medførte et forslag til Læsø Kirkers Menighedsråd på mødet i februar 2015 om at oprette en
menighedspleje på Læsø.
Menighedsrådet fulgte op på denne opfordring
og inviterede alle interesserede til en temaeftermiddag 5. marts, med mulighed for at
stille spørgsmål til konsulent Birgitte Viftrup
Mortensen fra Samvirkende Menighedsplejer.
Læsø Kirkers Menighedspleje vil blive medlem
af De Samvirkende Menighedsplejer, se
www.menighedsplejer.dk, som er landsorganisationen for Menighedsplejer, hvor man kan

Mariann besvarer gerne spørgsmål vedr.
menighedsplejen. Hun kan kontaktes på:
21763340 eller: mjtoftlund@gmail.com
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I vores firkløver hang bladene
Jeg troede, jeg var midt i et mareridt, da mor fortalte mig, at hun og far havde valgt at gå fra hinanden. Nu vågner jeg snart, og så er alt godt igen,
tænkte jeg, men det var desværre virkelighed,
fortæller 12 - årige Freja Lønsmann Haaber og
genopfrisker den dag for fire år siden, da hun
følte, alt blev kaos, og hele hendes lille verden
gik itu.
- Jeg blev helt tom for ord, for jeg havde slet
ikke set det komme. Jeg holdt fast i nuet, men
heller ikke da jeg spurgte HVORFOR og fik at
vide, at de ikke elskede hinanden mere, forstod
jeg noget som helst af det. Det var et chok, for
jeg syntes, at alt var, som det plejede, og at vi
alle havde det godt sammen. De havde jo ikke
gået og skændtes, de var rare ved hinanden, og
min lillesøster og jeg oplevede, det hele var
normalt.

Freja mindes tiden med sine egne ord og formuleringer, og til spørgsmålet om det gør mentalt
ondt at genopfriske det hele, er svaret klart nej.
- Det er fortid, og min tilværelse blev nok ændret,
men jeg var stadig højt elsket af dem begge, og
efter en periode, hvor mine bedsteforældre og hele vores store familie var kede af det, og min far
og mor selvfølgelig havde det rigtig dårligt på
hver deres måde, kom glæden igen. Det var også
fordi, at alle dem, der holdt så utrolig meget af
os, skånede os, og at mor og far har haft og altid
vil have os to piger i centrum. At de ikke kunne
finde ud af at bo sammen mere, skulle i hvert fald
ikke gå ud over os. Derfor har vi heller ikke hørt,
at de har skændtes om, hvem der skulle have os
i weekender og ferier, de har heller ikke talt ondt
om hinanden til os, og har de været uenige, er
det bare noget, der har været mellem de to.

Jeg var kun otte år, men kan huske at jeg den
næste tid græd og var vildt ked af det. Jeg vidste, at nu ville alt blive anderledes. At vi ikke mere kunne bo sammen alle fire, og tanken om at
mor og far ikke elskede hinanden mere var slet
ikke til at holde ud. Jeg troede jo, at vi skulle være sammen alle fire hele livet, og at de også ville
bo sammen, når vi blev voksne, som vores bedsteforældre gør.

Da deres kærlighed til hinanden langsomt hørte
op, opdagede de nok også, at de var for forskellige. Det kunne jeg ikke se for fire år siden, men
det kan jeg i dag, siger Freja.

Den dag, det hele blev vendt på hovedet, var,
da vi flyttede, og far blev tilbage i huset. Da
blev vores lille familie pludselig ødelagt. For
mig var far og mor lige vigtige, for jeg elskede
dem lige højt. Vi var som et firkløver, så derfor
var det så svært at tænke på, at bladene ikke
skulle hænge sammen mere.

Store forandringer
I løbet af de fire år, Freja ikke har boet under
samme tag med både far og mor, er der sket flere store forandringer i hendes og lillesøster Josefines liv. Den største var, da Frejas mor fik en
kæreste, der boede på Sjælland, og pigerne flyttede med deres mor dertil.
Det, der måske kunne opfattes som en turbulent tid, blev af Freja imidlertid ikke betragtet
som sådan. - Det var lidt spændende at skulle
flytte så langt væk, også fordi mor fortalte, at
Michael havde en pige på min egen alder og to
teenage-piger. Når vi skulle hjem til far hver anden weekend, syntes jeg også, det var sjovt og
spændende at opleve nogle byer og landskaber,
som jeg aldrig havde set før.

Da#nyhedens#begejstring#havde#lagt#
sig,#fortæller#Freja,#at#hun#aldrig#var#
ked#af#de#lange#ture#9##inklusive#nogle#
stride#sejlture#om#vinteren#–#fordi#det#
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pludselig ikke sammen mere
hver#gang#var#et#kært#gensyn#med#far.#
Hver#anden#weekend#tog#mor#altid#tu9
ren#med#os#fra#Svinninge#til#Århus,#hvor#
far#stod#og#ventede#for#at#tage#os#med#
til#Læsø,#hvor#jeg#følte,#at#jeg#var#rigtig#
hjemme#og#ind#imellem#også#var#i#Fre9
dagsklubben#og#sammen#med#nogle#af#
mine#gamle#klassekammerater.#Da#far9
mor#og#farfar#bor#tæt#på#far#i#Østerby,#
er#og#var#vi#jo#også#rigtig#meget#sam9
men#med#dem#ligesom#med#mormor#
og#bedstefar,#indtil#de#Flyttede#til#
Frederikshavn.#

Udover sin barnetro har Freja tillige skrivekunstens glæde og evne. Hun skriver små noveller og
digte, som også har hjulpet hende igennem skilsmissen Hun har drømme og ønsker som alle andre børn. Et af disse er: - At alle skilsmissebørn
kan få lov at opleve det samme som Josefine og
jeg, nemlig at deres mor og far, selvom de ikke
bor sammen, er bedste venner. Nu bor vi i Frederikshavn, mor, Michael, Josefine og jeg, og vi
bor så tæt på far, at jeg snart er gammel nok til
selv at tage færgen over til ham, når jeg har tid
og lyst, og jeg er glad, tilfreds og fuldt ud
taknemmelig for det hele, slutter Freja.
Kirsten Melchjorsen.

Mor og far er bedste venner
På Sjælland faldt Freja imidlertid også hurtigt
og godt til i den nye klasse, fik nye venner og
nye udfordringer. - Michael viste sig også at være den bedste papfar i verden - og i dag er mit
allerstørste ønske, at far finder en rigtig sød kæreste, der kan blive en ligeså god papmor for os.
Det har han i hvert fald fortjent. Jeg har også sommetider spurgt ham, om han virkelig ønsker at
være alene resten af sit liv, hvortil han så bare
svarer: Jamen, jeg har jo jer, og det er alt, jeg
kan ønske mig og har brug for. Men derfor kunne det godt være, at en tredje pige i hans liv ville gøre ham ekstra lykkelig.
Sygdom og det at gå og være bange for at skulle
miste en af sine forældre er jo langt værre end
en skilsmisse, konkluderer Freja og henviser til
den svære tid sidste år, hvor hendes onkel blev
alvorligt syg. Vi var så bange for, han skulle dø
- men ligesom min far, da min onkel også var
meget syg for 20 år siden, fortvivlet bad Gud give ham et tegn på, at han skulle få lov til at beholde sin storebror, og så et kors på himlen, har
Gud også hørt den bøn, som jeg og min lillesøster sammen har bedt for onkel Kasper i lang tid,
så han har fået det rigtig godt og er ved at ligne
sig selv igen. Man kan heldigvis bede Gud om
alt det, man håber på og ikke altid snakker med
andre om.

Freja og lillesøster Josefine.

I 2014 blev der i Danmark registreret 19.387
skilsmisser. Vielser mellem en mand og en
kvinde var samme år 27.967.

Der findes ingen lykkelige skilsmisser, for hver
gang en lille kernefamilie bliver opløst, vil det
aldrig være helt omkostningsfrit for hverken
børnene eller forældrene.
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Der er via medierne og blandt psykologer mere
og mere fokus på skilsmissebørns ulykkelige
situation. Mange parforhold viser, at der ikke
er langt fra kærlighed til had - især når der tales
om forældremyndighed og samkvemsret med de
fælles børn. Kampen om de uskyldige børn
ender oftere og oftere i retssale og udvikler sig
i allerværste fald til vold.
I mildere skilsmisseforhold, der aldrig når slet
så langt, men som alligevel kan være problemfyldte, er det ofte med børnene som kastebolde.
Lykkeligvis har vi også i vort samfund i år 2015

rigtig mange forældre, der løser en skilsmisse
på allerbedste vis.
Vi kan således i vores sommerudgave af
”Kirke-nyt” fortælle en lille solskinshistorie
om et glad skilsmissebarn, Freja, der har
oplevet, at forældrenes kærlighed til hende og
hendes lillesøster har overvundet alt. Det er
med hendes forældres fulde accept, at artiklen
er skrevet, og de har begge været med i hele
processen. Så her fra redaktionen skal der lyde
en stor tak til Rikke og Andreas for jeres
positivitet og fine forståelse.
GNH og KM

Jesus siger:
Du er dyrebar for mig,
har værd,
og jeg elsker dig.
Es. 43,4
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Plejehjemmet og Poppelhaven
Plejehjems Gudstjenester
Alle tjenester er kl.14.30
hvor intet andet er nævnt.
Tirsdag d. 7. juli
Tirsdag d. 21. juli
Tirsdag d. 4. august
Tirsdag d. 18. august
Tirsdag d. 15. september
Tirsdag d. 29. september
Tirsdag d. 13. oktober
Tirsdag d. 27. oktober

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.

Poppelhavens Gudstjenester
Torsdag d. 2. juli kl.14.30
Torsdag d. 6. august kl.14.30
Torsdag d. 3. september kl. 14.30
Torsdag d. 1. oktober kl. 14.30

KUN for beboere og pårørende.

SOGNEUDFLUGT FOR ALLE d. 16. august kl. 10.00 - 17.00:
Søndagen begynder med gudstjeneste i Byrum kirke. Dagens tur går i bus øen
rundt, mens de smukke augustfarver nydes. Frokost på Carlsens hotel i Vesterø
og eftermiddagskaffe i Kirkensgaard.
Pris for hele dagen incl. frokost og drikkevarer 100,- kr.
Tilmelding senest 10. august til Bodil Kessler 21 57 61 85 eller bodilkessler@mail.dk

6. September holder vi kirke “ På Lynget “ fra kl. 11.00 - 15.00
Søndagens gudstjeneste kl. 11.00 på pladsen foran museumsgården er en
anderledes måde at holde kirke på, forenede i naturen og tidligere tiders arv.
Læsø Folkedansere er til stede og medvirker ved fælles dans/sanglege.
Randi og Niels vil køre med hestevogn, og af Simon kan man
mod entre få en rundvisning på museet.
I disse smukke omgivelser takker vi for årets høst.
“ Så tak da Gud, ja pris da Gud,
for al hans kærlighed “

Medbring egen madkurv - Der er telt på pladsen til både sol og dårligt vejr
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Md Dato Dagens navn

Østerby Kirke

J U L I

5.s.e.trinitatis

10.00 HE

7.

14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle TRR

8.

20.00 Syng Solen Ned på Østerby Havn TRR

12.

6.s.e.trinitatis 10.00 TRR
20.00 Syng Solen Ned på Vesterø Havn HE

15.
19.

7.s.e.trinitatis

10.00 HE

21.

14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE

22.

20.00 Syng Solen Ned på Østerby Havn HE

23.
26.

19.30 Engelsk- Dansk
gudstj. HE
8.s.e.trinitatis

10.00 HE

29.

A U G U S T

2.

20.00 Syng Solen Ned på Vesterø Havn SLH
9.s.e.trinitatis 10.00 SLH

4.

14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle OD

5.

20.00 Syng Solen Ned på Østerby Havn OD

9.

10.s.e.trinitatis

10.00 OD

13.
16.

19.30 Tysk-Dansk
gudstj. HE
11.s.e.trinitatis !

10.00 HE Sogneudflugt
!

18.

14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE

23.

12.s.e.trinitatis 10.00 HE. Strengekoret

30.

13.s.e.trinitatis

10.00 HE
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE

1.

S E P T E M B E R

Vesterø Kirke

20.00 Syng Solen Ned på Vesterø Havn HE

1.
5.

Byrum Kirke

6.

14.s.e.trinitatis

13.

15.s.e.trinitatis

15.

11.00 HØSTgudstjeneste på Museumsgården HE m/madkurv
10.00 FESTgudstjeneste
v/biskop
Henning Toft Bro
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle ABT
10.00 Høstgudstj. ABT
Strengekoret

20.

16.s.e.trinitatis

27.

17.s.e.trinitatis 10.00 Familie - høst gudstjeneste HE
efterflg. frokost i
Østerby Missionshus

29.

14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE
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Md Dato Dagens navn

Østerby Kirke

O K T O B E R

01.
18.s.e.trinitatis

11.

19. s.e.trinitatis

10.00 Høst gudstj. HE
10.00 KKM
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle IA

13.
18.

20.s.e.trinitatis 10.00 IA

25.

21.s.e.trinitatis

30.

Vesterø Kirke

19.30 Salmemarathon HE

04.

27.

Byrum Kirke

10.00 HE
14.30 Plejehjems-gudstjeneste - åben for alle HE
17.00 Halloween HE

Hanne Eggers = HE.
Præstevikarer:
Juli: Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring = TRR.
Søren Lodberg Hvas, Aalborg = SLH.
August: Ole Dybro, Tversted = OD.
Sept: Anne Benedicte Tønsberg, Mors = ABT.
Okt: Kathrine Kjeller Mikaelsen, Bindslev = KKM.
Okt: Iben Aldal, Ugilt = IA.

Indsamling i Kirkerne på Læsø:
Der er indsamling på følgende søndage:
5. juli til Kristelig Handicapforening.
16. august til Menighedsplejen.
6. september til Folkekirkens Nødhjælp.
Katastrofefonden (F.N.K)
20. september Høstoffer til F.N.K.
27. september til øens Fredagsklubber
4. oktober Høstoffer til F.N.K
TAK for enhver gave til dette arbejde!

Ændringer i gudstjeneste-planen kan forekomme, 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

Meddelelser

HVIL I FRED

VELKOMMEN TIL MENIGHEDEN
ønskes følgende som er døbt:
21.03.15: Johan Fabricius
29.03.15: Laura Vinther Wrichsberg Olsen
14.05.15: Viktor Stjerne Kirk
24.05.15: Solveig Kyhn-Madsen

VIEDE ER:
30.05.15: Sarah Therese Svendsen
og Nikolaj Jerup
TILLYKKE OG GUDS VELSIGNELSE

VI HAR MÅTTET TAGE AFSKED MED:
17.02.15: Elly Rita Petersen
18.02.15: Knud Larsen
2.03.15: Magda Katrine Andersen
7.03.15: Knud Christian Nielsen
9.03.15: Bent Frimodt Andersen
12.03.15: Gunhild Thuren Rasmussen
14.03.15: Oda Petersen
23.03.15: Viggo Thomsen
2.04.15: Leif Henning Castillo Hansen
3.04.15: René Sobol
16.04.15: Dan Vinther Pedersen
21.04.15: Arley Stoklund
22.04.15: Ernst Roald Jensen
1.06.15: Jette Stoklund Ydegaard
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Sognekalenderen
Tid - sted og arrangør

Beskrivelse af arrangementet

9. juli 20.00 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Koncert med Christian Lilholt m.flere. Entré 125,- kr.

12. juli 15.00 Østerby Kirke
Koncertudvalget

Koncert med Bente og Leif Kure. Entré 75,- kr.

30. juli 20.00 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Koncert med Magnificat. Entré 100,- kr.

16. august 10.00 Byrum Kirke
Arrangementudvalget

SOGNEUDFLUGT tilmelding senest 16. aug.
til: Bodil Kessler 21 57 61 85 email: bodilkessler@mail.dk

1. sept. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd.

Menighedsrådsmøde

5. sept. 13.00 i Østerby Miss.hus. Nordøstvendsyssel kredsen har møde-tur til Læsø med tale
Indre Missions Samfund.
v/missionær Chr. Peter Olesen, Ejstrupholm.
17. sept. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: PilgrimMors- en uges vandring om Limfjords-øen Mors.
V/sogne- og stiftspræst Anne Benedicte Tønsberg.

22. sept. 14.30 på Plejehjemmet

Sogneeftermiddag: Sognepræst Hanne Eggers. Samvær og Kaffebord

23. sept.19.30 Østerby Miss.hus
Indre Missions Samfund

Møde v/missionær Preben Sørensen, Viborg

6. okt. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

6. okt. 19.30 Østerby Havnegade Sømandskredsmøde hos Birthe.
37.
Sømandskredsen
Husk at medbringe julegaverne til søens folk.
8. okt. Kirkensgaard
Arrangemenudvalget

Sogneaften: Dødehavsrullerne v/sognepræst
Kathrine Kjeller Petersen Mikaelsen, Bindslev

15. okt. 19.30 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Koncert med organist Kasper Køhl Jensen. Fri entré.

22. okt. Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Filmkræs - filmen “ Hævnen” vises.
Entré 30,- kr. Efterfølgende traktement og debat.

29. okt. 19.30 Vesterø Kirke
Koncertudvalget

Kom og Syng og Spil….

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 ovenfor. Hjertelig velkommen.
“ PilgrimsMors“ Ca. 154 km. - samme længde som fra Nazareth til Betlehem tilbagelægges på en uge!
På vandringen besøges kirker langs ruten, dermed åbnes kirkerne istedet for at lukkes. Omkring 85 personer deltager hvert år, hele ugen, eller enkelte dage. Øens kunstnere leverer kulturelle indslag
undervejs. Kom, lyt, og lad dig inspirere af “ PilgrimMors “ til en “ PilgrimLæsø ”
22. september På Plejehjemmet - Om livets høst - sang og kaffebord
“ Dødehavsrullerne “ En fattig hyrdes søgen efter en forsvunden ged i en hule ved Det Døde
Hav, førte til ét af det 20. århundredes største fund af bibelske tekster - og herefter fulgte en
skattejagt uden lige! Giver fundet af Dødehavsrullerne grund til et nyt syn på Bibelen?
“ 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.

Side !14

KONCERTER 2015
Torsdag d. 9. juli

Christian Lilholt
Byrum Kirke kl. 20.00
Entre: 125 kr

Søndag d. 12. juli

Duoen Bente og Leif Kure
Dansk Folkemusik
Koncert for hele familien
Østerby Kirke kl. 15.00
Entre: 75 kr

Torsdag d. 30.juli

Magnificat
Året rundt med gregoriansk sang
Oplev det kvindelige vokalensemble i den nyrenoverede
middelalderkirke
Byrum Kirke kl. 20.00
Entre: 100 kr

Torsdag d. 15.oktober

Klassisk Orgelkoncert
Organist Kasper Køhl Jensen
Byrum Kirke kl. 19.30
Fri entre

Torsdag d. 29. oktober

Syng Dansk Dagen
Vesterø Kirke kl. 19.30
Børn og unge under 18 år har fri entre til alle koncerter.
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Blomstrende liv
Minikonfirmander
Nu får eleverne i Læsø Skoles 3. klasser
mulighed for at blive minikonfirmander!

Minikonfirmanderne skal lære deres kirke at
kende, de skal lytte til bibelfortællinger, lade
deres stemmer lyde - synge af hjertens lyst, de
skal lege - de skal bruge både krop og kreativitet og kondition, deres sanser og stemmer! Og
så skal de naturligvis have saft og frugt/en bolle
at styrke sig på, inden vi tager fat.
I forældre til eleverne i 3. klasse kunne måske
have lyst til at fortælle jeres barn om dets dåb
som familiebegivenhed?
Jeg har sendt et brev ud til minikonfirmandernes
forældre via Læsø Skoles intranet lige inden
sommerferien. Vi begynder til september. Jeg
glæder mig meget og håber, at rigtig mange af
børnene har lyst at blive minikonfirmander!
De bedste hilsner
Hanne

Konfirmationer 2016
St. Bededag d. 22. april i Østerby Kirke,
søndag d. 24. april i Vesterø Kirke
lørdag d. 30. april i Byrum.
De kommende konfirmanders undervisningsdage er fastlagt inden sommerferien og
formidlet til forældrene via Læsø Skoles
intranet med et tidspunkt for indskrivning
og en velkomstgudstjeneste.
Jeg glæder mig meget til at møde de unge
mennesker og tale med dem og på
forskellige måder arbejde med dem om det,
at være ung og finde sig selv, om tro, liv og
død og alt der imellem!
De bedste hilsner
Hanne

Strækker sig over flere år, - med 791 salmer i salmebogen!
Den danske salmebogs ældste salme er “Aleneste Gud i himmerig” fra
det 2. årh. og den nyeste er “Hvad er det at møde” fra 2000.
Disse salmer og alle derimellem, kan vi bruge i dag - både om søndagen, til
hverdag og gennem hele livet fra dåb til konfirmation, ægteskab og død,
fra vinter til forår, sommer og efterår.
Salmebogen rummer mennesket og sætter nuancer på livet i alle situationer.
Hen over efterår/vinter mødes vi i kirken torsdage kl.19.30 - denne sæson
begynder d. 1. oktober. Vi synger ca. 12-18 salmer pr. gang, læser
søndagens tekst, beder fadervor og velsignes ud af kirken. Vel mødt!
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.
Aktuelle datoer ses på www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker eller i Læsø Posten
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Børn og musik i vore kirker
Forårskoncerten i Byrum kirke d. 23.april klokken 16.30 blev en festlig oplevelse. Glade og
spændte læsøbørn fra skolen mødte op med deres undervisere, for i år skulle de have lov til at
give koncert for alle os, der kom for at lytte.
De måtte møde op med, hvad de kunne og havde lyst at præsentere for os: Fællessange, sammenspil, sang-duoer, soli på forskellige instrumenter.
Det var en fornøjelse at være med. Tilhørerne
blev nemlig også inviteret med til at synge. Så
det blev til flere fællessange. Sandelig også en
sang, som vi voksne først måtte lære på stedet .
Børnene sang for, derefter vi voksne med støtte
af børnene, så nu kan vi alle til næste forår en
ny anemonesang – dejligt !

hvert sprogområde jorden over. Og musikalsk
set kan man let få øret op for et sprogs klang og
særpræg ; ligesom musikken er så karakteristiske for forskellige folkeslag , at man let kan
gætte på, hvorfra i verden den stammer.
Nogle børn er i særlig grad udstyret med en lydhørhed og interesse for toner. Heldige er de børn,
der vokser op i musikalske familier og får megen
fornemmelse for musik ind med modermælken.
Det med at tonernes lyde og harmonier taler umiddelbart til enhver, kan børn og voksne gå på
opdagelse i ved at lytte til musik – megen musik
/mange slags musik. Øret udvikler et ” fangstnet ” for musik, som måske ender med ønsket
om selv at være med på et instrument. Skønt!
I vore dage har flere end tidligere mulighed for
at komme i gang med at musicere. Har eleven
først fået fat, vil aktiviteten kunne skabe en livslang mulighed for udfoldelse alene eller sammen
med andre. De dygtigste kan heldigvis ikke holde
glæden for sig selv, men spiller gerne for dem,
der har lyst til at lytte.
Trods al den moderne teknik, der anvendes i forbindelse med opførelser af musik nu til dags, er
der ingen tvivl om, at det rette rum at lade tonerne tumle i er altafgørende. Danske middelalderkirker er ofte unikke til formålet, især hvis den
udøvende befinder sig det strategisk bedste sted
i kirken, d.v.s. hvor akustikken er bedst.
I Byrum kirke er det foran korbuen.
Helle Rans.

Hvor er det en god oplevelse at se og høre, at musiktimerne er kommet i højsædet – endelig!
Over hele landet ser man, hvordan skolernes
musikundervisning er begyndt at blomstre. Der
er timer på skemaet og veluddannede musiklærere til at varetage undervisningen. Hvilken lykke! Den har vi savnet gennem meget lang tid.
Fornemmelse og anlæg for toner er medfødt.
Talen er en form for musik. Lydene, der sammensætter vort sprog, er alle bekendt med.
Stemmebåndets lyde giver så mange variationsmuligheder, at der lever dialekter inden for etSide !17

Noget om kor…
Føler os som en stor familie
Strengekoret har i løbet af et halvt århundrede været kendt for det kristne musikliv her på øen, og
adskillige er de læsøboer, der i kortere eller længere perioder har været udøvende med enten sang
eller musik. Det være sig helt unge som ældre og
kvinder som mænd.

oplevelse at medvirke ved ” Syng solen ned ” et
par gange sidste år. Det vil gentage sig her i sommer, og kan vi sprede lidt glæde ved at synge og
spille, får vi selv glæden mangefold tilbage.
Også når vi øver i Strengekoret de par timer
hver mandag, hygger vi os og er glade sammen.
Vi føler os som en stor familie, og vores dirigent, Grethe Sonne, er vores midtpunkt som det
musiske og livsbekræftende menneske, hun er.
Vores repertoire spænder efterhånden også
mere vidt i forbindelse med at afprøve nye
ting; men for os vil det største være, at bringe
det kristne budskab ud via sang og musik.
KM

KIRKENS KOR:

Det er imidlertid ingen overdrivelse at fastslå,
at Læsø Strengekor aldrig har været så populært som i dag. Tidligere var det mest i missionshusene, sømandshjemmene og i enkelte tilfælde
på Plejehjemmet, koret stillede op.

- I dag er vi så heldige at være så efterspurgte, at
vi må øve hver uge, fortæller Lillian Haaber, der
har sunget i koret, siden hun var 17 år. – Efter
at Eva er blevet vores sognepræst, bliver vi brugt
meget mere i vore kirker og til kirkelige arrangementer generelt. Blandt andet fik vi den dejlige
Side !18

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

Jeg vil prise Guds navn
med sang
og ophøje ham
med tak.
Sl. 69,31

Denne sang er speciel for mig
SALMER & SANGE

Mel.: Sigurd Lunde 1947

Jeg er i Herrens hænder,
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.
Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.
3

Jeg er i Herrens hænder,
når dagen dør i vest.
Min synd jeg trygt bekender
for ham, min høje gæst.
Han gir mig Himlens nåde
og sætter englevagt,
for natten vil han råde
med hellig Guddoms-magt.
Jeg er i Herrens hænder,
når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte,
han gir mig trøst i sind,
og glemt er sår, der blødte,
på vej til Himlen ind.

Salmen ”Jeg er i Herrens hænder ” betyder
rigtig meget for mig personligt. Den giver
trøst, vished og glæde i hverdagen, men også
når der er sygdom, og når man mister familie
og venner.
I løbet af det sidste år har jeg måttet tage afsked med to af mine søstre – og netop i den
situation, hvor man oplever sine kæres lidelser
og føler magtesløsheden, er det godt at vide, at
Herren giver mig stav til støtte og trøst i sind.
Kærlig hilsen
Lillian Olsen, Østerby.

Erling Tobiassen 1932. Dansk 1989.

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

Den Danske Salmebog nr. 51
Hør Lillian’s sang sunget af
Sverre Moe på: https://youtu.be/
srI9ih_AATw

gnh@laesoekirker.dk

TAK til Lillian, fordi du delte din sang!
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Klokker og klokkespil

I Byrum kirkes tårn hænger to klokker. Den
ene er omstøbt i 1766 – den anden i 1822.
Førstnævnte siges at stamme fra Hals Kirke.
I tårnet findes desuden et klokkespil, der blev
sat op i 1973. En af øens borgere, hovmester
Carlo Stoklund, testamenterede 20.000 kr. ,
som skulle henstå til et klokkespil i Byrum.
Det blev fremstillet i Holland og kom til at
koste 70.000 kr.

Klokkespillet i Byrum kirke har 12 klokker,
hvor den store bedeslagsklokke er den dybeste
tone.
Per Rasmus Møller, der er kirkeministeriets
klokkekonsulent, har udarbejdet melodier og
arrangementer til klokkespillet.
Der er i alt 54 melodier i vores klokkespil, som
gennemspilles enstemmigt efterfulgt af 1 - 2
tostemmige variationer. Der spilles dagligt 6
melodier på forskellige klokkeslæt.

Tider og Melodier:
Uge 27-28-29
KL.08.15 Nu rinder solen op
Kl. 09.45 Aleneste Gud i himmerig
Kl. 12.00 Op, al den ting, som Gud har gjort
Kl. 15.00 Lover den Herre
Kl. 18.00 Nu takker alle Gud
Kl. 20.00 Sig månen langsomt hæver
Uge 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38
Kl. 08.15 Gud ske tak og lov
Kl. 09.45 En yndig og frydefuld sommertid
Kl. 12.00 En yndig og frydefuld sommertid
Kl. 15.00 Han kommer med sommer
Kl. 18.00 Gak ud min sjæl
Kl. 20.00 Nu er jord og himmel stille
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Uge 38-39-40-41-42
Kl. 08.15 Til vor lille gerning ud
Kl. 09.45 Hvad kan os komme til for nød
Kl. 12.00 Nu er det længe siden
Kl. 15.00 Nu falmer skoven
Kl. 18.00 Marken er mejet
Kl. 20.00 Nu hviler mark og enge

Uge 49-50-51-52
Kl. 08.15 Vær velkommen Herrens år
Kl. 09.45 En rose så jeg skyde
Kl. 12.00 Tak og ære være Gud
Kl. 15.00 Gør døren høj
Kl. 18,00 Nu tændes tusind julelys
Kl. 20.00 Dejlig er den himmel blå

Uge 42-43-44-45-46-47-48-49Kl. 08.15 I østen stiger solen op
Kl. 09.45 Giv mig, Gud, en salmetunge
Kl. 12.00 Lovsynger Herren
Kl. 15.00 Alt, hvad som fuglevinger fik
Kl. 18.00 Alt, står i Guds faderhånd
Kl. 20.00 Sig månen langsomt hæver

Uge 52-1
Kl. 08.15 Et barn er født i Betlehem
Kl. 09.45 Julen har bragt
Kl. 12.00 15 Et barn er født i Betlehem
Kl. 15.00 Gør døren høj
Kl. 18.00 Velkommen igen, Guds engle små
Kl. 20.00 Mit hjerte altid vanker
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Det stærkeste led
Det svageste led – det stærkeste led – det svageste led….. nej det ér ingen trykfejl, jeg reflekterer blot!
Ringen, cirklen, kransen om mig eller den kæde
jeg indgår i som et led. Hvilken styrke er mit led,
hvilken styrke har jeg? Og har det i grunden
nogen betydning at finde ud af det?
Måske ikke, og dog måske alligevel - for nogen.
Mon ikke det er et menneskeligt og ganske naturligt behov at indgå i en relation med nogen.
At være nogens et eller andet, eller nogens én
eller anden?

sind, så mit led kan indgå i en lang kæde af
mange andre menneskers.
Mennesker, som jeg allerede kender og omgives af dagligt, mennesker jeg skal gense denne
sommer, bl.a. til “ Syng Solen Ned ” og de nye,
som jeg håber at møde.
Vi behøver hinanden. Ingen er stærkere end det
svageste led!

Personligt oplever jeg det i mit eget liv, på familiefronten, i vennekredsen og på arbejdspladsen osv.. Jeg har brug for at indgå i en sammenhæng, og når jeg af den ene eller anden grund
mister nogen, der har været et led i min kæde, så
mister jeg også en funktion i min kæde. Da er
det, jeg standser op og mærker, at kæden er brudt.
Ingen er stærkere end det svageste led!
Tænk, at jeg i små øjeblikke troede, at jeg var
så stærk, at jeg kunne udrette noget, og pludselig
er det jeg har øje for den store sammenhæng.
Sammenhængen mellem mig og andre!
Jeg er, hvor nødig jeg måske ønsker at erkende
det, i et eller andet omfang afhængig af andre.
Det kan da godt ske, jeg kan ha’ det okay med
mit eget lille enestående led, men først når leddet er sat sammen med andre, så danner det den
smukke fuldendte kæde, så eksisterer sammenhængen. Tænk, at jeg som menneske må indgå
i Guds sammenhæng. Jeg er taknemmelig over,
at han ønsker at være det stærke led i min kæde.
Det som altid består. Det stærke led, som kan
samle alle de andre - også mit!
Hvor må jeg hver dag øve mig i at være ydmyg
overfor hans Guddommelige kraft og glæde.
Øve mig i at være åben, så hans styrke og fred
kan strømme gennem mig. Sådan at jeg i min
svaghed kan læne mig op af Guds styrke, og med
Guds kraft styrke præcis mit led! Jeg må til
stadighed øve mig i at have et åbent hjerte og

“ Som din dag er
skal din styrke være! “
5. Mosebog 33, 25
“ Jesus, You’re the center of my joy,
All that’s good and perfect Comes from You
You’re the heart of my contentment,
Hope for all I do,
Jesus, You’re the center of my joy.”
“ Jesus, du er centrum for min glæde.
Alt, der er godt og perfekt kommer fra dig
du er mit hjertes trivsel,
håbet i alt jeg gør,
Jesus du er centrum for min glæde.”
Grethe Nyeng Havnhøj
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Ordet er frit
KirkeNyt for os alle

Klinke-kommunikation
- Et tilbud til kærester og ægtefolk
I et ø-samfund som dette kan det være
en udfordring at holde det indenfor
hjemmets fire vægge, hvis der er udfordringer i parforholdet/ægteskabet.
Jeg inviterer derfor til, at I, som det
måtte være aktuelt for, henvender jer
til mig og lærer nogle enkle strategier
for god kommunikation. Det er godt,
hvis et brud forhindres, for det er altid
smertefuldt at gennemleve et sådant.
Kan et brud ikke undgås, da har I under alle omstændigheder vundet en god
måde at tale sammen på, så I - i bedste
fald - kan forblive venner; og det vil
være det hele værd, især i de tilfælde,
hvor bruddet berører fælles børn.
Ring eller mail til mig ved behov og
lad os aftale en tid - I kan både
henvende jer som par og enkeltvis.
Præsten har altid tavshedspligt.
Hanne

NYE RYTMER PÅ VEJ……
Hold øje!
I løbet af efteråret fødes endnu et kor,
fyldt med musik, rytmer, stemmer,
- og tekster på både dansk og engelsk.
Syn’s du osse, det lyder spændende?
Se nærmere i Læsø Posten og på FaceBook.
Michala, Mia & Grethe.

Som det ikke kan komme bag på Læsø KirkeNyt`s
læsere, har bladet i løbet af året fået vokseværk,
ikke blot i format men også i sideantal. Til gengæld
er de fire årlige kirkeblade reduceret til tre.
At gå fra A5 til A4 - format giver ikke alene mere
plads til tekst og fotos, men tillige mere frihed til
grafisk kreativitet, der forhåbentlig giver et mere
interessant og pænere look.
Redaktionsudvalgets formål og ønsker er at få et
læseværdigt blad for alle aldersklasser, og da der på
øen er stor aktivitet i kirkerne og i sognehuset,
”Kirkensgaard”, er der masser at tage fat på. Vi vil
imidlertid gerne have endnu flere indlæg fra læsøboer og feriegæster, da vi betragter bladet som et
fælles projekt for os alle, idet det udgives af
Menighedsrådet og dermed Læsø Kirker.
Har du lyst til at bidrage, kan det tekstmæssigt være
med indtryk fra et arrangement, foredrag eller måske
en gudstjeneste, der med prædiken eller sang har berørt dine følelser eller varmet dit hjerte netop den
dag. Du kan også vandre rundt med nogle tanker og
konklusioner om tros-livets mange facetter, som du
kunne tænke dig at dele med andre. Måske en
autentisk lille anekdote, eller her i sommertiden en
glad og positiv fortælling.
Kontakt redaktionen: gnh@ laesoekirker.dk, der meget gerne tager imod, men også forbeholder sig retten til at reducere i tekster ved pladsmangel, samt retten til at bringe indlægget, når der er plads i bladet.
Deadline til kommende kirkeblade er 15. sept. 2015
og i det kommende år: 15. jan., 15. maj og 15. sept.
En stor og varm tak til jer, der har leveret tekst og
fotos til dette blad - og tak til Jørgen Toftlund for
endnu et flot forsidefoto. Vi er glade for den positive interesse, der er for kirkebladet - også med
hensyn til ideer og gode råd.
I dag foregår layout og opsætning på Læsø, trykning
af bladet på Provstikontoret i Sindal, og Nordjyske
Bladdistribution står for omdeling på øen. Såfremt
kirkebladet ikke kommer frem til bopælen, kan det
altid fås på Læsø Turistbureau, Østerby Servicecenter og i vore tre kirker.
Allerede på vej til Læsø kan rejsende også få et
indtryk af Læsø’s kirkeliv, idet bladet findes på
billetkontorerne og på færgen.
Ligeledes præsenteres det på hjemmesiden: www.laesoekirker.dk
God læselyst !
På redaktionens vegne
GNH og KM
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KIRKELIG VEJVISER
FØDSELS ANMELDELSE

DØDSFALD,
BEGRAVELSE/ BISÆTTELSE

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er
gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift
kan “ Omsorgs- og ansvarserklæring”
(medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemID på borger.dk. Bliver omsorgsog ansvarserklæring for barnet ikke indgivet
senest 14 dage efter fødslen indledes en faderskabssag af Statsforvaltningen.

For at træffe aftale om bisættelse og begravelse
i folkekirken kontaktes den stedlige præst som
hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes
navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med
ægtefællens navn, dåbs- eller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en
bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

ATTESTER
Udskrives ikke længere automatisk medmindre
der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Er
der brug for en fødselsattest eller attest efter en
navneændring eller navngivning af eget barn,
kan den rekvireres med NemID på
www.borger.dk

DÅB

Aftales i god tid med sognepræsten. Ved dåb
skal der være 3-5 faddere, der selv skal være
døbt og have nået konfirmationsalderen. Navngivning via borger.dk skal IKKE anvendes!

SAMTALE
NAVNGIVNING

Forældrene navngiver barnet med NemID
www.borger.dk inden 6 måneder fra fødslen.

NAVNEÆNDRING

Andrea,((
Bertha,((
Carlo,((
Dennis,((

Der udfyldes, betales og indsendes ansøgning
med NemID på www.borger.dk Ansøgningen
bliver automatisk sendt til den myndighed
(sogn eller kommune) som skal behandle den.
Der kan søges om ændring af eget eller barnets
navn. Det er dog en forudsætning, at ansøger
har forældremyndigheden over det barn, der
ansøges om navneændring for, og at barnets
anden forælder medsignerer med sit NemID.
En navneændring koster 510,- kr. Beløbet skal
være indbetalt, før sagsbehandlingen kan
begynde, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Præsten står naturligvis gerne til rådighed og
tager også ud, hvis der ønskes besøg.
Det er ikke altid præsten træffes på kontoret
eller telefonen, men læg en besked, så vil du
blive kontaktet så hurtigt som muligt, og en
aftale kan træffes.
Ring til pastor
Hanne Eggers.
Tlf: 21 49 10 01
HE@KM.DK
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