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MENIGHEDSRÅDSMØDER
måden dú kan følge kirken
- bag murene!
Tirsdag d. 3. nov.
Tirsdag d. 1. dec.
Tirsdag d. 5. jan.
Tirsdag d. 9. feb.
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.
ved henvendelse til næstformand:
Jørgen Toftlund
mjtoftlund@gmail.com tlf 53620651
Læsø Kirker

Transport problemer…

Gratis Kirketaxi kan benyttes bl.a.
til 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: 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

senest d.15. december 2015

Hilsen fra præsten
LÆSØ SYNGER!
Sammen får vi styrket vore kræfter i den lyssvage tid – vi er lys og salt.
Her i efterårets glødende farvepragt, hvor dagslyset toner ned dag for dag – sommeren bag mig
kom mig hastigt i møde med tid af fylde og fine
møder med gode mennesker og mange samtaler,
mange gudstjenester, samarbejder, samarbejdspartnere og sammenkomster, som jeg aldrig vil
glemme; sommeren bag mig er fuld af taknemmelighed, og efteråret og vinteren, som kommer
mig i møde, glæder jeg mig til!
Vi har budt 14 nye konfirmander velkommen –
dejlige og positive unge mennesker, engagerede
og musikalske! De lærer med alle sanser og får
brugt både stemmer og kroppe! Med alle sanser
i brug lærer de bl. a. om kirkens rum, dåben,
forkyndelsen, nadveren, gudstjenesten, dens
form og indhold, kirken som organisation, vi
taler om liv, eksistens og død og hvad det vil
sige at tro på Gud og leve på Guds Ord; vi taler
om traditioner – i kirken og i hjemmet. Vi skal
også på en lille pilgrimsvandring på et

tidspunkt, og vi skal tale med bedemanden,
kirkens ansatte og Menighedsrådet om deres
arbejde for kirken – den levende kirke, for jer,
som har valgt/haft muligheden for at vælge de
6 menighedsrådsmedlemmer til at varetage
opgaver og drage omsorg for såvel de ansatte,
der gør det muligt at mødes til gudstjenester og
arrangementer, som for kirkebygningerne,
præstegårdene og sognegården, hegn og
kirkegårde med gravsteder.
Og under hele forløbet synger vi – salmer,
sange og gospel, for musik og sang er - lige
som måltidet – noget af det mest
fælleskabsstiftende, vi mennesker kan favnes
af. Og gospel med dens livgivende rytme gør
vi noget særligt ud af i samarbejde med Læsø
Skole.
Konfirmationen finder sted til foråret i 2016 d.
22. april i Østerby Kirke, d. 24. april i Vesterø
Kirke og d. 30. april i Byrum Kirke. Støt op
om de unge mennesker!

Deltagerne i konfirmandundervisningen er bagerst fra venstre: Kristoffer, Line, Ronja, Victoria,
Karen, Therese, Mikkel, Asbjørn, Jesper. Anden række midt for: Freja, Ahmad, Marcus.
Forreste række midt for: Sebastian, Mads.
GNH
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I oktober blev 3. klasse inviteret til at begynde
som minikonfirmander. – 3. klasse har den helt
rette alder og nysgerrighed til at gå på opdagelse
og være kreative! Jeg håber, det vrimler ind ad
kirkedøren med minikonfirmander, og at børnene
er ved godt mod og herligt utålmodige, og glæder mig meget til at møde dem! Også de skal
synge - bevæge sig til nogle af ordene – blive
fortrolige med kirkerummet, og hvad de finder
i det - døbefonten med dåbsfadet, fx - de skal
male og høre fortællinger fra bibelen, - vi skal
ud og glæde os over Guds natur, blandt andet –
og altid begynder vi med at spise sammen; vi
skal også tale om måltidet og om, hvordan Jesus holder måltid med sine disciple. Sammen
skal vi sidst i forløbet arrangere en lille gudstjeneste – for hvem, er en overraskelse! Hele forløbet vil blive på 9 gange af 1 ½ times varighed
og slutter sidst i januar 2016.
Under vejs vil der såvel for konfirmander som
for minikonfirmander være emner, som om muligt varetages i samarbejde med skolen.
Høsten har været over os - vi har taget imod
Guds gode gaver fra jorden, fra træerne, fra
havet, fra skoven. Naturen er balsam for sjælen
– ud over at give arbejde bringer den ro, er et
element for fysisk udfoldelse, for leg og samvær
– og giver udfordringer, når sol, regn, sne eller
blæst går ud i ekstremer. Dvalen har nu taget
over– tilsyneladende – for Guds givende natur
samler kraft, kraft til at spire – give næring til
nyt liv, som bliver synligt næste forår. Også vi
mennesker samler kræfter – vi skal være salt og
lys for hinanden – ikke mindst i den mørke tid.
Vi samles til vedligeholdelsesarbejder – både
skal ordnes efter sommerens sejlture, fiskegarn
bødes, blandt andet. Vi går til dans, sport, sprog,
it-undervisning, vi synger salmer, sange, viser
– i gudstjenesten, i KirkeKoret, som fik gode
ord med på vejen af biskop Henning Toft Bro.
Der synges i Strengekoret, i Sekstetten, på Læsø Skole, i Børnehuset, til baby-salmesang, i
konfirmandundervisningen, i minikonfirmandundervisningen, i fredagsklubberne, til salmemarathon, til salme-sang mandag aften på
Plejehjemmet – sangen styrker – LÆSØ SYNGER – også til foråret – til påske, til pinse, til faSide 4

miliesammenkomster og fester, til dåb, konfirmation, bryllup, bryllups-dage, runde fødselsdage,
bisættelser og begravelser, til sommer – Synger
solen ned, synger på tysk og engelsk, synger til
høst, til Alle Helgen, til advent – synger til jul,
synger til kyndelmisse, til fastelavn – alle
søndage. LÆSØ SYNGER ÅRET RUNDT!
Alle Helgen gudstjenesterne er kl. 10.00 i Østerby Kirke, kl. 14.00 i Byrum Kirke og kl. 16 i
Vesterø Kirke. Denne særlige søndag mindes vi
vore døde sammen med de familier, som har mistet én af deres kære inden for det sidste års tid.
Hvis I aner vemodige undertoner i indledningen,
er det rigtigt hørt; men GLÆD JER! 3. februar
2016 kommer jeres dejlige og dygtige sognepræst, Eva Bernhagen, tilbage fra sin barselsorlov!
LÆSØ SYNGER!
De bedste hilsner, Hanne Eggers,
sognepræst indtil februar 2016

Nyt fra Menighedsrådet
Nyt fra personalesiden
Alle kirkens medarbejdere udfylder hver dag
deres plads og udfører hver deres arbejdsopgaver med stort engagement og dygtighed.

musikalske arrangementer som f. eks. ”SyngDansk-Dagen”, og Kasper er også korleder af
kirkekoret.
Kordegn Grethe Nyeng Havnhøj varetager samvittighedsfuldt rigtig mange funktioner, som er
beskrevet i et tidligere kirkeblad. Som noget nyt
har Grethe i hele Eva Bernhagens barselsperiode
været ansvarlig for personregistrering. Grethe
var i det tidlige forår på kursus for at lære håndteringen af denne opgave.
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Lone og Astrid i arbejdet på kirkegården
På kirkegårdene arbejder et team bestående af
de to gravere Astrid Stoklund Petersen og Birgitte Melchiorsen og gravermedhjælperne Lone
Wachmann og Berit Stoklund Andersen. Siden
sidst i april er Ulla Munk Jensen også en del af
kirkegårdspersonalet.
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Graverne har også kirketjener funktionen.
Birgitte til høstgudstjeneste i Vesterø kirke
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Berit og Ulla
Organist Kasper Køhl Jensen spiller med stor
kunnen til gudstjenester både i kirkerne og på
plejehjemmet og til kirkelige handlinger, salmemarathon, sangaftener, babysalmesang og flere

Kirkesanger Christina Kjær Christoffersen er
fratrådt sin stilling pr. 31. oktober. Som afløser
er Preben Mikkelsen trådt til, og Lilli Jensen har
også afløst ved flere tjenester. Samtidig har både
Kirkekoret og Strengekoret sunget ved flere lejligheder, og dette vil fortsætte, indtil menighedsrådet finder en løsning på kirkesangersituationen.
I længere tid har Gitte Stidsborg Sørensen taget
sig af rengøringen af kirkens huse: Sognehuset
Kirkensgaard og Vesterø præstebolig samt passet haven omkring Kirkensgaard.
Bodil Kessler
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Festdagen 13. september 2015
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Kirkens Kor, der altid er interesseret
i at få nye sangere, ledes af
Kasper Køhl Jensen.

GNH
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Et liv i bekymringer er et indadvendt liv
Biskop Henning Toft Bro prædikede over
Matt. 6,24-34
For en del år siden udgav præsten og digteren
Johannes Møllehave en
bog med den underfundige titel: Skuffelser, der
Foto: EH
aldrig gik i opfyldelse!
Skuffelser, der aldrig gik i opfyldelse. Sproglig
set er det jo det rene nonsens. For en skuffelse
taler man først om, når den er oplevet og en realitet. Derfor kan man ikke på korrekt dansk tale
om en skuffelse, der ikke gik i opfyldelse.
Men Møllehave er jo, som vi kender ham, en
ener til dét med ord og sammenstillinger, og jeg
er sikker på, at det er med velberådet hu, han kalder sin bog dét, for han rammer ned i noget meget velkendt, for de fleste af os, med denne titel.
Det går tit sådan med os, at vi frygtsomt går og
forbereder os på en skuffelse, en tildragelse vi
gerne ville være foruden, og så sker der det, at
det aldrig bliver til virkelighed, eller sagt på en
anden måde: vi bekymrer os for noget, som slet
ikke kommer til udfoldelse; vi bekymrer os om
noget, som vi slet ikke havde behøvet at bekymre os for.
Derfor er det så vidunderligt at blive stoppet op
af Jesu ord i dag.
Vær ikke bekymret for jeres liv, vær ikke bekymret hverken for dagen i dag og heller ikke for
dagen i morgen.
Det er dog trøstelige ord, som de fleste af os har
behov for at høre hver levende dag, når vi kan
føle, vores liv er gået i sort, og vi er fastlåste af
alt det, vi kan gå og bekymre os for.
Det kan jo være mange ting, og bekymringen
kan have mange ansigter. En bekymring kan
være overfor vores ægtefælle; bekymrer vi os
nok? Kan vi fastholde og udvikle vores forhold?
Vi bekymrer os for vore børn; hvordan mon det
går dem i livet? Vi bekymrer os for vores arbejde;
har vi et? Og hvis vi har, holder vi så til det?

Og vi bekymrer os for vores helbred; er vi
syge, bliver vi det?
Men igen, Jesus ikke bare taler til os om disse
ting, han taler os til, og det er noget ganske
andet, og han siger: Kære menneskebarn, lad
nu være med alle disse mange bekymringer.
Dit liv bliver så fastlåst, du selv bliver så indadvendt, dine omgivelser får svært ved at holde
dig ud. For et liv i bekymringer er et indadvendt
liv. Et liv i bekymringer er, ved vi med os selv,
et dårligt liv, for det fastholder og binder os, så
vi ikke kan ånde frit og leve frejdigt.
Vær ikke bekymrede, siger Jesus, og anvender
dette smukke poetiske billede af markens liljer
og himmelens fugle. Se til dem, himmelens fugle, ja de hverken sår eller høster, og alligevel
mætter Gud dem dagligt. Eller tag markens blomster, de hverken spinder eller arbejder, og alligevel har Gud klædt dem i deres prægtige dragter,
en fryd for øjet at se på. Og husk så på, menneskebarn, du er mere værd end alle himmelens fugle
og alle markens liljer.

Åh ja, siger vi så, det har vi jo hørt før, og så bekymrer vi os alligevel. Fordi det er så menneskeligt, og et eller andet sted måske også meget
dansk. Men når Jesus så kraftigt imødegår denne
djævleske bekymrethed, hænger det sammen
med, at vi i vores bekymrethed let kommer til at
fjerne fokus fra Gud. For i al vores bekymrethed
glemmer vi, eller måske ligefrem vender Gud
ryggen, vi beder dagligt, Gud ske din vilje, og
så bekymrer vi os alligevel.
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Vi skal se til og stole på Guds omsorg for os.
Vi skal leve i den kærlighed, Gud har vist os i
sin søn Jesus Kristus og kaste alle bekymringer
over bord. Det er, som Mark Twain siger det et
sted: ’’ Der er nogle, der giver deres bekymringer
svømmevest på, andre smider dem overbords.’’
Vi er tvivlere, fordi vi ikke altid magter livet, og
fordi vi måske søger os selv i stedet for først at
søge Guds rige. Søren Kierkegaard har en kostelig betragtning om det med først at søge egne
behov, inden man søger Gud.
Kierkegaard siger: Søg først Guds rige og hans
retfærdighed, men hvad skal dette sige? Hvad
har jeg at gøre, eller hvilken stræben er dén så,
om hvilken man vil sige, at den søger, at den
tragter efter Guds rige. Skal jeg få et embede
svarende til mine evner og kræfter for at virke
deri? Næh.. du skal først søge Guds rige.
Skal jeg da gi’ hele min formue til de fattige?
Næh… du skal først søge Guds rige.
Skal jeg da gå ud og forkynde denne lære i hele
verden. Nej, du skal først søge Guds rige.
Men så er der jo i en vis forstand intet, jeg skal
gøre. Ja, føjer han til, ganske vist, det er i en
vis forstand intet - du skal i dybeste forstand
gøre dig til intet, blive til intet for Gud, lære at
tie, i denne tavshed er begyndelsen.
Så er først at søge Guds rige.

lade os med en snert af bekymring og usikkerhed,
og det er ikke mærkeligt. Men prøv engang at
vende det hele om og tænk på, hvad disse mennesker bærer rundt på af frygt og sorger, uro og
bekymring.
Uanset hvad vi mener om denne situation, da må
vi som kristne fastholde, at ethvert menneske er
skabt i Guds billede, og at vi alle har et ansvar
for Guds skabning. Hvordan man så vil leve dette ansvar ud, ja, det har jeg ingen bud på, udover
de bud, jeg har til mig selv, og det må være op
til hvert enkelt menneske. Men ansvaret er vi
ikke fritaget for, uanset hvilken politisk farve
vi har.
Giv os i dag vores daglige brød, ja, det er så en
anden måde at sige på, at nu lægger vi igen vort
liv og vore medmenneskers liv i Guds hænder,
og beder Gud gi’ os det, vi trænger til på sjæl og
krop. Og lad os så takke for livet, også i denne
festgudstjeneste - for livet med Gud og for livet
med hinanden, men også takke, fordi Gud i Jesus Kristus gik ind i vor tid, og dermed ind i vort
liv og ind i vore bekymringer, og lovede, at han
vil være med os alle dage indtil verdens ende.
Søg derfor først Guds rige så skal alt det andet
gives jer i tilgift. Amen.

Således lægger Søren Kierkegaard sig i kølvandet af evangeliet. Det evangelium, der først
og sidst siger, at vi ikke skal gøre andet end lægge vort liv i Guds hænder og stole på hans omsorg for os og hans kærlighed til os, den kærlighed, vi møder i Jesus Kristus. Han har gjort alt
for os, gennem hans død og hans opstandelse
har han i dåben skænket os vore synders nådige
forladelse. Derfor kan vi gå frit - ikke bare ud
af kirken i dag - men ud i hver levedag, vi får,
uden at bekymre os, og alene leve i troen på at
vi nu kan leve frit og uden frygt og vide, at vi
aldrig lever uden Gud.
I disse dage strømmer flygtninge og migranter
op gennem hele Europa, og vi har alle set de forfærdelige billeder og hørt forfærdelige og ulykkelige historier. Også denne vandring kan efterSide 8
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Biskoppens ønsker
Til festgudstjenesten bragte biskop Henning
Toft Bro en hilsen til menigheden, hvor han
takkede hjerteligt for invitationen til at komme
og være sammen med os på denne festdag.
Som han udtrykte det: i en festlig pyntet kirke
og med musik og sang, så man næsten kunne
høre englene synge.
Han inkluderede et tusind tak for samarbejdet
omkring gudstjenesten og ønskede hjertelig
tillykke med restaureringen.
- Det er et par år siden, jeg sidst var her, og der
drøftede vi allerede, hvordan det nu skulle forme
sig, og hvilke stier der skulle trædes, indtil I nåede det resultat, I gerne ville. Jeg synes, det er et
overdådigt resultat, og jeg synes, det er et fantastisk kirkerum at komme ind i med de lyse hvælvinger og de smukke farver, fortsatte biskoppen.
- Men det er jo ligesom ikke nok at ha’ en smuk
kirke, hvis den ikke bliver brugt.
Nu skal jeg ikke bruge penge på provstiudvalgets vegne, det være mig langtfra, men jeg kunne da ønske, at I kom om en snes år igen, fordi
malingen er slidt af bænkene, fordi I bruger jeres kirke, og det ved jeg I gør, men det er bare
for at minde om, at det er ikke nok at have en
kirke. I skal også være en kirke, og det gør I på
mange spændende måder, kan jeg se, da jeg følger med på sidelinjen via Læsø - Posten, som
jeg får tilsendt.
Der er på Læsø rigtig mange spændende tiltag
for at skabe en levende kirke, en nærværende
kirke, og det bliver der spurgt meget efter i disse år. Landsforeningen af Menighedsråd har lige udgivet en diger rapport om kirken på landet,
og det er meget spændende læsning, men jeg
skal hilse og sige, at noget af dét, jeg har fundet mest spændende, det er folks spørgen efter
en synlig og en nærværende kirke.
Mange vil gerne bruge kirken, og det ved jeg jo
også, at I gerne vil, men mange vil faktisk også
gerne, at kirken så at sige bevæger sig ud og bliver en aktiv medvirker og en aktør i det folkeliv,
som er så afhængige af, at vi som kirke også er

med. Og vi er ligeså afhængige af dette folkeliv, og det giver nogen synergieffekter, som gør,
at vi kan være kirke, også i landdistrikter, hvor
der måske ikke er så mange at tage af, men hvor
der Gud ske lov er mange ildsjæle, som jeg også oplever det her på Læsø. Bliv ved med det.
Jeg vil ønske jer Guds rige velsignelse over sognenes fremtid og kirkernes fremtid her på Læsø.

Pilgrimsvandring

Friluftsgudstjeneste

Natkirke

Skole-Kirke
Samarbejde
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Byrum kirkes historiske inventar
Sladrekompasset, der blev skænket til kirken,
var ejet og brugt af
styrmand Niels
Peter Sørensen, der
sejlede på USA i
sidste halvdel af
1800 - tallet.

er konserveret. Farverne er renset for snavs- og
fernislag, og løstsiddende opskalninger er lagt
fast. De steder hvor farven var gået tabt ved afskalning, er der retoucheret med nye linoliefarver. Epitafiet er genophængt på sin plads på
nordvæggen i kirken med de oprindelige
smedede beslag fra 1700´tallet.
Farvesætning
Ved den indvendige restaurering blev der udført farvesætning for nymaling af alterskranke,
stoleværk, orgel og døre i kirken.
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I forbindelse med den indvendige istandsættelse
er kirkens historiske inventar gennemgået. Genstande, der havde stort behov for konservering
og restaurering, er behandlet på konserveringsværksted af konservator Kurt Nedergaard, som
her fortæller om processen.
Epitafium (forsidefoto)
På skibets nordvæg er ophængt epitafium over
skipper Christen Melchiorsen Cortsøn og to hustruer. Epitafiet er udført 1758 af Lars Bjørnsen.
I epitafiets midtfelt er der en forgyldt indskrift
på sortmalet bundfarve. På gesimsen er der opsat
en rundbuet topgavl med et fint skåret relief, der
forestiller en dommedagsscene. Øverst oppe er
anbragt en Kristus figur omgivet af basunspillende engle. Ved siderne er der rigt udskårne
vinger med figurer af de fire evangelister, og
nederst en hængplade med skriftfelt. Epitafiet
havde store revner i træværket, der også var
svækket af insektangreb. Farvelaget var en del
steder løstsiddende og meget skæmmet af snavs
og mørknede fernislag fra tidligere istandsættelser. Epitafiet blev adskilt og sat sammen på
ny. Ældre, rustne søm er fjernet, og svækket træ
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Foto: Klaus Munk

Foto: Klaus Munk

Pulpiturpanel.
Pulpiturpanelet med malerier af Kristus med de
tolv apostle er delt op i tre korte paneler og et
langt panel. Panelet har gennemgået en omfattende konservering og restaurering ved adskillelse og behandling imod borebiller. Revnet
træværk er samlet på ny efter omfattende ud-

tørringsskader. Malerierne var sløret af flere
lag uigennemsigtig fernis, der nu er fjernet, så
farverne fremstår med deres oprindelige 1700
´tals rene farver.
Kurt Nedergaard.
Konservator.

Foto: Klaus Munk

Menighedsrådet er dybt taknemmelig for den støtte, vi har fået fra Augustinus Fonden og
Den A.P.Møllerske Støttefond, der har givet os mulighed for at restaurere det historiske inventar i
forbindelse med istandsættelsen af Byrum Kirke.

Foto: Klaus Munk
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Håndværker - engle
Foto: J. Toftlund

Karsten Sørensen og Marcelle Meier

Renoveringsholdet bag Byrum kirke forærede
ved den efterfølgende komsammen på ,,Kirkensgaard’’ en gave til kirken. Den blev præsenteret
af arkitekt Marcelle Meier, der har været med i
projektet som partner i KPF Arkitekters afdeling
for Kirke-og kulturarv og dermed Brøgger Arkitekter. Først takkede Marcelle for samarbejdet.
- Det er forunderligt, at man i løbet af sådan en
proces kan få så stort et “ejerskab”, at man næsten synes, at det er ens barn, når man nærmer sig
Byrum kirke, men den er noget ganske særligt,
og jeg synes også, at resultatet er blevet så smukt.
Kirken er jo fyldt med de fineste inventarer, der
i virkeligheden fortæller en meget detaljeret historie om, hvor længe bygningen har været et
ganske særligt sted på Læsø - ja, faktisk fra dengang de allerførste mennesker flyttede til øen.
Marcelle bragte de varmeste hilsner fra konservator Kurt Nedergaard og fra Karsten Sørensen,
der har været en af nøglespillerne, da det er meget
svært at finde en rigtig dygtig tømrer til netop
sådan en opgave. - Karsten har vi heldigvis fornøjelsen af at have med på rigtig, rigtig mange
kirkeprojekter, og I skal være glade for, at det
var Karsten og hans gode folk, I fik på.
Hun havde tillige en kæmpe hilsen med fra Erik
Sørensen, der var arkitekt på sagen fra de første
tanker og henviste til de første referater, der er
fra 26. aug. 2009. - Det er en hård proces, ikke
mindst for et menighedsråd, så jeg vil gerne sige
tusind tak til alle involverede, for det har kostet
blod, sved og tårer at komme så langt, sagde hun.
Sluttelig kom Marcelle Meier ind på den specielle og kønne tegning, som hele håndværkerteamet
havde samlet ind til.
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- I Rom kan man opleve en af renæssancens allerdygtigste formgiver, billedhugger G.L.Bernini’s
,,Englenes Bro Ponte Sant’Angelo’’, den smukke
bro, der går fra den gamle bydel til Vatikanet og
er besat med de mest fantastiske skulpturer.
Akvarelskitsen af denne englebasse har jeg “stjålet” fra en Brøgger-kollega, der sad og tegnede
små skitser i en bog, da han boede i Rom i sine
unge dage.
Denne hér kunne et eller andet, som jeg synes var
helt vidunderlig, så jeg tillod mig at ,,blæse“ den
op og håber, I kan finde en plads til den smukke
engel her i Sognehuset, og så må I tænke på alle
de håndværker-engle, der har gået rundt og gjort
jeres kirke smuk. Så tillykke med resultatet.
Formand Olav Juul takkede mange gange for
indsatsen og den fine gave og fortalte, at
renoveringen nu kræver en ny brochure, der
beskriver kirken, som den er blevet.
KM og GNH

‘’’

Gaven fra: Konservator Kurt Nedergaard,
Tømrerfirmaet: Poul Anker og Karsten Sørensen A/S, Øens VVS: Peter Møller Sørensen,
Østerby El-service: Nicklas O Christiansen,
Murerfirmaet: Kjeld og Henrik Larsen,
Brøggerarkitekter: Erik Sørensen og
Marcelle Meier.

Koncertudvalget arbejder

GNH

Det er festligt og berigende at komme til
koncert i vore kirker.
På Læsø er vi så heldige, at musikudøvere fra
fastlandet gerne kommer på besøg for at optræde med deres kunst. Fra nær og fjern er der tilbud om at måtte optræde. Det siger sig selv, at
hvad der tilbydes er meget forskelligt, spændende
fra en enkelt guitaroptræden til et større kor, fra
orgel til strygegruppe. Det siger også sig selv, at
det ikke gøres gratis. Det er så koncertudvalgets
opgave at vælge, hvilke tilbud og vurdere, hvilke arrangementer, der er råd til, samt hvilken
kirke, der giver de bedste betingelser for tonernes udfoldelse. Alle tre kirker har god akustik
for musikudøvere. Men naturligvis er der rumligheden til forskel. En fyldt kirke har en anden
klang end et kirkerum med få besøgende. Mens
hvælvinger giver tonerne vinger.
Det pekuniære er et væsentlig område blandt vore opgaver i koncertudvalget. Kunstnerne er forhandlingsvenlige. Vi kan undertiden tilbyde logi
i Vesterø præstegård eller sognegården i Byrum.
Færgeselskabet er særdeles imødekommende.
Vi kan søge om fribilletter til udøvende kunstnere. Dertil har udvalget et rådighedsbeløb, det
kan ty til, når udgifterne til koncerterne ikke
kommer til at hvile i sig selv.
For det er tanken, at entréerne helst skal kunne
bære udgifterne. Vi kan ikke forudse, hvor mange
der møder op til koncerterne. Dertil kommer
flere opgaver: I forbindelse med koncertkalenderen er foromtaler og rettidig indlevering
af annoncer til Læsø Posten . Måske må der
trykkes plakater til ophængning rundt på øen
samt skrives programmer. Begge dele skulle
gerne være smukt udarbejdet med et layout, der

giver indtryk af, hvad der er på færde. Koncertudvalget satser på en seks-syv koncerter i sommerhalvåret med tilrejsende kunstnere, hvor også
turister kan komme og få en oplevelse. I vinterhalvåret er kirkekoncertlivet i højere grad ”
vores eget”. Øens organist Kasper Køhl giver
fine orgelkoncerter som også besøges af øgæster. Her er gratis adgang.
Koncerten ”Spil dansk-dagen” er fælles projekt
for øen, hvor spilleglade læsøboere finder på, musicerer og lader deres stemmer klinge. Naturligvis
er der gratis adgang. Andre tilbud er f.eks. syng
julen ind, forårskoncert med orgel og kor, samt
flere.
Det er undertiden ret krævende at være i koncertudvalg, men der skal ikke herske tvivl om, at
glæden ved at få koncerterne afviklet på bedste
vis med imødekommende kunstnere og et interesseret og anerkendende koncertpublikum
bærer lønnen.
På koncertudvalgets vegne, Helle Rans.

Syng Julen Ind
Torsdag d. 17. december

Kl. 19.30
i Byrum Kirke
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Kan vi bære virkeligheden?
Gud,
giv mig Sindsro – til
at acceptere
det, jeg ikke kan ændre,

Mod

til at ændre
det jeg kan,

og Visdom til at se
forskellen.
I dag hvor mere end 59 millioner mennesker er
på flugt fra krige, sult og naturens rasen, er det
svært at bevare sindsroen. Billeder af desperate
familier på flugt overvælder os med rædsel og
magtesløshed.
Mange deltager i hjælpeorganisationernes arbejde. Nogle giver af deres tid og penge for at lindre
nøden, andre sorterer møjsommeligt deres affald,
tager cyklen i stedet for bilen, dyrker økologiske
grøntsager og tager andre kloge og bæredygtige
initiativer, som letter trykket på vores blå planet.
Atter andre åbner deres hjem, tilbyder mad og
husly til mennesker på flugt eller sætter sig selv
i spil for at køre flygtninge over landegrænser.
Nogle går så vidt, at de bruger deres uddannelse
og viden på at gøre en forskel i katastroferamte
områder – med livet som indsats.
Al den hjælp der ydes, understøtter de tænkere,
der gennem historien er gået ud fra, at vi som
mennesker er født med en iboende trang ”til at
gøre det gode” – at være næstekærlige. Grundlaget for den tese, at mennesket grundlæggende
er godt, baserer sig dels på, at vi har vores frie
vilje, og derfor kan vælge at udvikle dyder, som
får os til at behandle vore medmennesker, sådan
som vi selv vil behandles, og at ”det gode” eller
kærlighedsevnen er en kraft, der ligger dybt i
os – som en naturlov. Tænkere som Aristoteles
(384-322 f. Kr,), Thomas Aquinas (1224-1274),
Immanuel Kant(1724-1804), Søren Kierkegaard
(1813-1855), Hannah Arnt (1906-1975)og K.E.
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Løgstrup (1905-1981), som har haft indflydelse
på den etik, vi forholder os til i dag og dermed
også vores syn på godt og ondt, delte ideen om,
at mennesker har en iboende evne til at ville det
gode.
Hvis disse store personligheder har ret, hvis det
virkeligt er sandt, at mennesket er i stand til at
vælge ”det gode”, hvorfor er der så krig, konflikt
og lidelse? Ikke bare ude i den store vide verden
– men lige ved siden af mig: i min familie, på
min arbejdsplads eller i mit eget nærområde.
Hvordan kan det gå til, at jeg gang på gang kommer til at svigte eller såre mine nærmeste i stort
og småt: ved at glemme aftaler, være stiv- og firkantet, ved at kritisere eller misforstå dem, eller
ved at blive fornærmet og tvær, når jeg mener,
de ikke forstår - eller giver mig den anerkendelse, som jeg vitterligt mener, jeg har krav på?
For nogen tid siden havde jeg en samtale med en
af mine nærmeste, som jeg har kendt hele mit
voksenliv. Vi kan begge to godt lide at diskutere.
Tonen i vore diskussioner er respektfuld – og udvekslingen af vore forskellige livsopfattelser
efterlader mig med det, der på nu-dansk kaldes
en aha-oplevelse.
Vi kan diskutere indenfor nærmest alle områder
og emner: økonomi, politik, filosofi, etik – intet
synes for stort – eller for småt til at blive vendt.
Sidst vi diskuterede, var det børneopdragelse med
udgangspunkt i spørgsmålet: ”skal man altid
tage et lille barn op, når det græder?
Som psykoterapeut holdt jeg på, at man ALTID
skal trøste et lille barn, der græder: BASTA.
Min samtalepartner, som synes, jeg var for kategorisk, prøvede at komme med indvendinger.
Uden held. Jeg var eksperten, der kunne fortælle
om, hvor mange ulykkelige mennesker jeg har
haft overfor mig som terapeut. Mennesker, der
som voksne mænd og kvinder stadig led under
svigt og tillidsbrud fra forældre, som i
opdragelsesøjemed havde haft en misforstået
idè om, at små børn skal hærdes, og ikke tager
skade af at græde sig i søvn.

Da vores samtale stoppede, på grund af andre
gøremål, gik jeg veltilfreds derfra. Jeg havde
delt et synspunkt - mine argumenter holdt.
Et par dage senere modtog jeg et åbenthjerteligt brev fra min ven. Hun beskrev, hvor meget
vores samtale havde berørt hende. Som enlig
mor til to småbørn og et krævende fuldtidsarbejde oplevede hun i perioder dagligt, at høre
sine børn græde – uden hun følte sig i stand til
at trøste dem og få dem til at holde op.
Det gjaldt såvel, når hun afleverede dem i henholdsvis vuggestue og børnehave, grædende og
ulykkelige, fordi de havde brug for at være sammen med deres mor. Eller om natten, når den
mindste græd hjerteskærende på grund af ørepine, og hun fuldstændig udmattet måtte stille
sig ud på altanen, og tage en række dybe indåndinger, mens barnet var overladt alene med
sig selv og sin smerte. Brevet var fyldt med en
blanding af kærlighed til børnene og tilværelsen
– også når ”den viser tænder”. Hun fortalte mig
i klare vendinger, at hendes måde at være mor
på er ok - ikke perfekt, men god nok.
Min veninde
gjorde det tydeligt for mig, at
hun ikke har
brug for mine
principper og
vurderinger,
omkring hvordan ”man er en god nok forældre”:
Hun har brug for mig, min indlevelse og menneskelighed. Som hun skrev, har hun brug for,
at jeg er hendes ven, og at jeg ”kan bære virkeligheden” – også når den ikke er perfekt.
Hendes brev og hele situationen mindede mig
om dengang en af farisærerne forsøgte at teste
Jesus, og spurgte ham: ”Mester, hvad er det
største bud i loven? Han svarede: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din
sjæl og hele dit sind. Det er det største og det
første bud. Men der er et andet bud, som står
lige med det. Du skal elske din næste som dig
selv. På de bud hviler hele loven og alle
profeterne. ”Matthæusevangeliet: 22, 34-40.

Når Jesus for over 2000 år siden kunne stille
sig op og komme med så ultimativt et krav til
os, som det dobbelte kærlighedsbud er udtryk
for, er det netop fordi han er Jesus Kristus: ren
og fri for egoistiske motiver. Han siger ikke
sandheden. Han er sandheden. Han er ikke en
mulig vej. Han repræsenterer vejen.

Vores mulighed som mennesker ligger ikke i at
”lade som om vi er Jesus”. Vi kan ikke redde hele verden – og vi risikerer at blive stive, påståelige og dogmatiske, når vi prøver. ”Rigtige meninger” fungerer perfekt som et skalkeskjul, når
vi ikke kan bære vores magtesløshed.
Når globale og personlige katastrofer rammer, er
vores muligheder, at erkende vores menneskelighed, utilstrækkelighed og magtesløshed og
huske, at vi er elskede – med vore fejl, mangler
og det faktum, at vi sjældent gør det rigtige.

Tak til Liff Thestrup
for at dele tanke og
erfaring med læserne
af KirkeNyt.
Enhver er velkommen
til at skrive til redaktionen.
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NOVEMBER

Md. Dato Dagens navn Østerby Kirke

Byrum Kirke

Vesterø Kirke

1. Allehelgensdag 10.00 HE

14.00 HE

16.00 HE

5.

19.30 Salmemarathon HE

8. 23.s.e.trinitatis 10.00 HE
10.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle HE

15. 24.s.e.trinitatis

10.00 HE

22. Kirkeårets sidste s.
24.

DECEMBER

29. 1.s. i advent

10.00 LES
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle HE
10.00 HE

6. 2.s. i advent
8.

10.00 HE
16.00 De ni læsninger HE
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle HE

10.

9.45 Jul med Børnehuset
og Babysangere HE

13. 3.s.i advent

10.00 Lucia optog HE

17.

19.30 Syng julen ind OD

18.

9.00 og 9.50 og 10.40
Jul med skolen HE

20. 4.s. i advent
22.

10.00 OD
14.00 Julegudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle HE

24. Juleaften

16.00 HE

25. Juledag

15.30 HE

13.00 HE
23.30 HE

26. 2. juledag

10.00 HE

27. Julesøndag

Ingen gudstjeneste se d. 31. december

JANUAR

31. Nytår
1. Nytårsdag

15.30 HE
16.00 HE

3. Hellig tre K. s
5.

14.30 HE

10.00 HE
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle HE

7.

19.30 Salmemarathon HE

10. 1.s.e.H.tre.K.

10.00 HE

17. Sidste s.e.H.t.K. 10.00 HBM
19.
20.

19.30 Afsl.minikonfi.HE

23.

11.00 Børnegudstjeneste
m/dåbstræf HE

24. Septuagesima

10.00 HE

31. Seksagesima
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14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle HE

10.00 HE Afskedsgudstj.

Md. Dato Dagens navn Østerby Kirke
2.

Vesterø Kirke

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle HE

2.

FEBRUAR

Byrum Kirke

19.30 Kyndelmisse

7. Fastelavn

10.00 EB

11.

19.30 Salmemarathon EB

14. 1.s. i fasten

10.00 EB

16.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle EB

21. 2.s. i fasten
28. 3.s. i fasten

10.00 EB
10.00

HE. = Hanne Eggers.
Præstevikarer:
November: Lars - Eric Stephansen, Tornby = LES
December: Ole Dybro, Tversted = OD
Januar: Henrik Bang Møller, Skagen = HBM
Februar: Ved redaktionens slutning kendes
vikaren ikke.
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

Indsamling i Kirkerne på Læsø:
Der er indsamling på følgende søndage:
8. nov.: Sømandsmissionen
6. dec.: Den grønlandske Bibelsag
24. dec.: Folkekirkens Nødhjælp Syrien
1. jan.: Bibelselskabet
17. jan.: Diakonhøjskolen
7. feb.: Kofoeds Skole
TAK for enhver gave til dette arbejde!

Meddelelser
VELKOMMEN
TIL
MENIGHEDEN:

21.07.15: Freja Rose Scott
22.08.15: Alexander Andrew Ladefoged
22.08.15: Logan Klitgaard Birch Johansen
05.09.15: Sander Wrichsberg Olsen

TILLYKKE
MED
VIELSEN:

20.06.15: Maja Strøm Lunnemann Thorsen
og Morten Thorsen
25.07.15: Anamet Luane Magven
og Francisco Javier Lopez Galan
15.08.15: Birgitte Lyregaard
og Claus Kaarsgaard
05.09.15: Marianne Færgemann Juul
og Steffen Lyngse

VI HAR MÅTTET TAGE AFSKED MED:
10.03.15: Kent Rune Eversen
22.06.15: Kurt Pihl
24.06.15: Karl Gustav Møller
04.07.15: Poul Hilbert Christiansen
06.07.15: Grethe Tove Lilly Nielsen
08.07.15: Hans Jørgen Petersen
25.07.15: Esther Kirstine Petersen
25.07.15: Knud Erik Nielsen
31.07.15: Inger Madsen
31.07.15: Finn Krogh
20.08.15: Erling Dahm Larsen
26.08.15: Kirsten Rømer
29.08.15: Inge Lønsmann Melchiorsen
16.09.15: Anna-Grethe Overby Sørensen
27.09.15: Kathe Marie Jacobsen
29.09.15: Hans Vilhelm Svendsen
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Sognekalenderen
Tid - sted og arrangør

Beskrivelse af arrangementet

3. nov. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

10. nov. 19.30 Østerby Miss.hus Møde v/Sømandsmissionær Jørgen Bech Knudsen
Sømandskredsen
17. nov. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: Kunsten at lave en god kop te i et moderne køkken!
v/ Provst emeritus Lars - Eric Stephansen, Tornby.

27. nov. 19.00 Østerby Miss.hus Familiens adventsfest for alle aldre. Lucia optog, sang, kaffe og
Fredagsklubben & IM
amerikansk lotteri. Sognepræst Hanne Eggers medvirker.
1. dec. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

1. dec. 14.30 Plejehjemmet
Arrangementudvalget

Sogneeftermiddag med adventshygge og fælles kaffebord.
Læsø Strengekor, samt sognepræst Hanne Eggers medvirker.

17. dec. 19.30 Byrum kirke
Koncertudvalget

Syng julen ind

29. dec. 14.30 Østerby Miss.hus Familiens juletræsfest v/Sognepræst Hanne Eggers
Indre Missions Samfund
5. jan. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

12. jan.19.30 i Kirkensgaard Evangelisk Alliance bedemøde
13. jan. 19.30 Østerby Miss.hus Indledning v/ Pastor emeritus Johannes Christoffersen, Århus.
Indre Missions Samfund
(begge dage)
14. jan. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: Noget om Gustav Wied og hans menneskefjendske
forfatterskab og livssyn! v/ Sognepræst Henrik Bang Møller, Skagen.

15. jan. 19.30 i Østerby Miss.hus Evangelisk Alliance bedemøde
Indre Missions Samfund
Indledning v/ Frank Brændstrup, Byrum
19. jan. 14.30 Plejehjemmet
Arrangementudvalget

Sogneeftermiddag i forlængelse af gudstjenesten v/Sognepræst
Hanne Eggers. Læsø Strengekor medvirker.

9. feb. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

18. feb. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Filmkræs v/Sognepræst Eva Bernhagen

BØRNE & UNGE HJØRNET:
Babysalmesang: For 0-2 årige. Onsdage kl.10.00 - 11.30 i Byrum Kirke
Englebixen: For 2-5 årige.
Fredagsklubben: For børn fra 4 år. Fredage kl.15.30 - 17.00 i Østerby Missionshus og
Vesterø Præstebolig.
Mini Konfirmander: For 3. klasse
Konfirmander: For 7. klasse
Aktuelle datoer ses på www.laesoekirker.dk eller:www.facebook.com/laesoekirker eller i Læsø-Posten
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Plejehjemmet og Poppelhaven
Plejehjems Gudstjenester
Kl.14.30 hvor intet andet er nævnt.
Tirsdag d. 10. november
Tirsdag d. 24. november
Tirsdag d. 8. december
Tirsdag d. 22. december
kl. 14.00 JULEGUDSTJENESTE
Kirkens kor medvirker
GNH

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 sammen. 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. 5. januar
Tirsdag d. 19. januar
Tirsdag d. 2. februar
Tirsdag d. 16. februar

Poppelhavens Gudstjenester
Kl. 15.30 hvor intet andet er nævnt.
Torsdag d. 5. november
Tirsdag d. 22. december
JULEGUDSTJENESTE

Torsdag d. 7. januar
Torsdag d. 4. februar
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 18. Hjertelig velkommen.
17. november: Kunsten at lave en god kop te i et moderne køkken!
- Noget om, at da Gud skabte tiden, skabte han nok af den; men det tror det moderne menneske
ikke, eller det har glemt det. Det vil fortvivlet nå det hele, se den ganske verden, ikke gå glip af
noget, for “ vi har jo kun det her liv”. Men hvis dét er rigtigt, hvorfor spilder vi så tiden med
underlødigt TV og ligegyldigheder? Det handler om at være nærværende og tilstede i sit liv.
1. december Sogneeftermiddag med adventshygge på Plejehjemmet.
14. januar: Noget om Gustav Wied og hans menneskefjendske forfatterskab og livssyn.
19. januar: Sogneeftermiddag på Plejehjemmet i forlængelse af gudstjenesten med
Hanne Eggers og Læsø Strengekor.

18. februar: Filmkræs: Se mere i Læsø-Posten
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Oplevelser fra livet i Læsø Kirker
KirkeNyt har modtaget et indlæg fra ergoterapeut Jurate Zliuziene, der oprindelig kommer
fra Litauen, men som det sidste år har været
ansat på Plejehjemmet. Hun vil gerne, at beboerne bliver engageret så meget som muligt –
også i kirkeligt regi - og fortæller her om en
særdeles positiv oplevelse:

hed for selv at ønske en sang fra hæftet. Vores
beboere kendte de fleste af sangene, men fik også præsenteret nogle helt nye. Den sidste sang
var ’’Må din vej gå dig i møde’’.
Vejret var skønt under hele arrangementet.
Himlen var klar med nogle få skyer, så man
kunne se solen gå ned. Plejehjemmets beboere
udtrykte bagefter, at det havde været meget
hyggeligt at være sammen med så mange af
øens beboere og dens gæster.

Foto: Jørgen T.

’’Der er om sommeren tradition for, at ’’Synge
solen ned’’ hver onsdag ved havnene i Vesterø
og Østerby. 22. juli fandt det sted i Østerby, hvor
pastor Hanne Eggers var til stede. Diakon Mariann Toftlund og menighedsrådsmedlem Jørgen
Toftlund havde taget initiativ til at invitere Plejehjemmets beboere til arrangementet. Mere end
ti personer besluttede sig for at deltage, og de
fleste havde hjælpemidler med. Derfor blev der
arrangeret kirkebil sammen med Plejehjemmets
liftbus, så der var plads nok til alle. Plejehjemmets personale hjalp beboerne med at komme
ind i busserne, og ved ankomsten til Østerby
stod Plejehjemmets Venner parate til at hjælpe
beboerne til rette, hvilket betød, at der var rigelig hjælp til enhver beboer, der havde behov
derfor.
Der var mange mennesker til stede, og da beboerne kendte mange af dem, fik de også mulighed for at få en snak og hilse på. Frivillige
musikanter og sangere var på plads og parate
til at udføre alle sange og salmer. Alle tilstedeværende fik sanghæfter udleveret, så vi alle
kunne synge med på de smukke aften – og sommersalmer. Efter præstens tale var der muligSide 20

Foto: Jørgen T.

Høstgudstjeneste på ’’Lynget’’
Jurate har også talt med en af ’’Hjemmets’’ beboere, der var med til høstgudstjeneste m.m. på
Museumsgården på ’’Lynget’’ søndag 6. September. Igen var alle beboere inviteret, og de, der den
dag havde bestemt sig for at deltage, havde frokosten med, da den uundværlige liftbus kørte
afsted.
Foto: Jørgen T.

’’ I et stort telt ved Museumsgården var der siddepladser til alle, og gudstjenesten blev forestået
af pastor Hanne Eggers, der i sin prædiken indflettede historier om hvordan livet på Læsø var

tidligere’’, fortæller beboeren, der gerne vil være
anonym, men hvis navn er redaktionen bekendt.
Vedkommende nød de gode salmer og glædede
sig over de mange børn, der deltog. Vores beboer
synes, at når gudstjenesten foregår i det fri kan
præsten være tættere på folk, og det virker meget
afslappende. Hun erindrer også sin egen barndom
for mange årtier siden, hvor der blandt andet var
meget strenge krav om, hvordan man skulle opføre sig i kirken, og hvor man i hvert fald ikke
mødte op i fritidstøj. Hun er vokset op i en religiøs familie, og kirken har haft stor indflydelse
på hendes opdragelse og dannelse af tilgangen
til verden. Efter en gudstjeneste og især nadveren, reflekterer hun altid over det, som præsten
har sagt, tænker over sine dårlige handlinger og
fortryder sådanne, i håbet om tilgivelse. Hun tilføjer, at det ikke er
en pligt at leve med
religion, men en vane, og at religion beGNH rører hjertet.
Hun oplever det meget positivt, at den danske
folkekirke kommer ud til folket, også i samarbejde med andre arrangører så som folkedanserne, hvis opvisning var meget festlig. Som tidligere folkedanser kan hun også fortælle, hvordan Læsø kvinderne altid selv har syet dragterne,
og at hun stadig har sin hængende i skabet.
Hun glæder sig hver gang, hun oplever de fine
dragter, ligesom det gør hende meget glad, når
hun ser de små folkedanserbørn – også
drengene, som til høst-arrangementet strålede
af glæde og nød det. I løbet af dagen var der
tillige mulighed for at tage med på hestevognstur samt at få en rundvisning på museet.

GNH

Arrangementet var godt planlagt, og vores beboer og andre deltagere fik mange uforglemmelige oplevelser med hjem.

Foto: Jørgen T.

Foto: Jørgen T.

I sensommeren havde vi en sogneudflugt, hvor
der ligeledes var god tilslutning af gæster der repræsenterede plejehjemmet.
Redaktionen siger tak til Jurate for sit initiativ.

GNH
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Denne salme er speciel for mig
SALMER & SANGE

Mel.: Egil Hovland 1978

1. Du fylder mig med glæde,
for glæden er fra dig,
du Gud, der helst vil give,
så glæden bor i mig.
2. Du løfter op min smerte,
så smerten er hos dig,
du Gud, der kender sorgen
og deler den med mig.
3. Du fylder mig med undren,
forunderlige Gud,
du åbner altid udvej,
når alt ser håbløst ud.
4. Du løfter mine tanker,
så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes,
at du forlader mig.
5. Du bærer mig i livet,
hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide,
at jeg tilhører dig!
Holger Lissner 1977 og 1978.

Den Danske Salmebog nr. 371
Hør Kirsten’s sang sunget af Karen
Karlsen på: www.youtube.com/
watch?v=XKq0lOz2HRk

Der er så utrolig mange salmer, der er specielle
for mig. Der er også nogle, jeg prioriterer højere end den valgte. Sange, hvor tekst og melodi
smelter sammen til en symbiose eller dejlige
salmer, der relaterer til min opvækst og mine
elskede afdøde forældre m.fl. Sange, der har
været dyrebare for mig i særlige situationer, og
sange fra vores ,,Hjemlandstoner’’, der altid vil
berøre mig dybt rent følelsesmæssigt.
Jeg holder meget af Holger Lissners tekster.
,,Nu går solen sin vej’’ og ,,Lad os bryde brødet sammen ved hans bord’’ hører til de mest
kendte, men jeg har netop valgt den, jeg har,
fordi den beskriver mit liv her og nu, hvor vi i
nærmeste familie oplever at: ,,Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et
tidspunkt’’.
(Prædikerens Bog 3,1)

Salmen beskriver min tro på Gud, som jeg
virkelig oplever bærer mig i livet, Gud som
altid finder lys i tunnellen for mig, når det ser
mørkest ud - og ikke mindst Gud, som fylder
mig med glæde og giver mig blik for de enkle
og smukke værdier i et rigt liv; hvor størst af
alt er kærligheden.
Med taknemmelig hilsen
Kirsten Melchjorsen.

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

Hver ny dag
er en gave fra Herren
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Hver ny dag er en gave fra Herren

TAK til Kirsten fordi du delte din sang!

Klokkernes klang
I forrige KirkeNyt beskrev vi
Byrum kirkes
klokkespil, dets
melodier og tidspunkter for årets
sidste kvartaler.
Her følger de resterende til
alle 52 uger
Uge 1-2-3-4-5
Kl. 08.15 Nu rinder solen op af Østerlide
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 Gud ske tak og lov
Kl. 20.00 Sig månen langsomt hæver
Uge 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Kl. 08.15 Nu rinder solen op af Østerlide

Kl. 09.45 Af dybsens nød
Kl. 12.00 Befal du dine veje
Kl. 15.00 Du Herre Krist
Kl. 18.00 Jesus dine dybe vunder
Kl. 20.00 Nu hviler mark og enge
Uge 14-15-16-17-18-19-20-21-22
Kl. 08.15 Opstanden er den Herre Krist
Kl. 09.45 Krist stod op af døde
Kl. 12.00 Tak for al din fødselsglæde
Kl. 15.00 Tag det sorte kors fra graven
Kl. 18.00 Hil dig, Frelser og forsoner
Kl. 20.00 Sig månen langsomt hæver
Uge 22-23-24-25-26
Kl. 08.15 Nu rinder solen op af Østerlide
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

Julehilsen
Når vi på Jesusbarnet tror,
bli`r juleglæden ekstra stor.
Han gi`r os fred i sjæl og sind,
så vi kan lukke glæden ind.
Måske vi får det store held , at vi kan glemme lidt os selv.
Og når vi priser ham i sang, bli`r julens glæde lys og lang.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Olav Juul!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Med disse ord ønsker
Læsø Menighedsråd
en glædelig jul
og et velsignet nytår til alle.
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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.

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!

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

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 barns
navn. Det er dog en forudsætning, at ansøger
har forældremyndigheden over det barn, der ansøges om navneændring for, og at anden forælder medsignerer med sit NemID. En navneændring koster 510,- kr. Beløbet skal være indbetalt før sagsbehandlingen kan begynde og uanset
om ansøgningen kan imødekommes eller ej.
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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
Pr. 3. februar 2016
Sognepræst
Eva Bernhagen
Tlf: 21 49 10 01
Læsø Kirker

!

