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Stoklundvejen 8, Byrum
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Kirkeværge Andreas Haaber
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Vesterø Kirkegårdskontor
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Kirkeværge Karl-Dieter Kessler
Holmbækvej 10, Vesterø
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Læsø Menighedsråd
Formand Olav Juul Gaarn Larsen
Juelsmindevej 2, Byrum
23473005 oj@laesoe.dk
Jørgen To^lund
Judith Christensen
Helle Rans
Elmer Haaber
Bodil Kessler

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
måden dú kan følge kirken
- bag murene!
Tirsdag d. 9. aug.
kl. 9.30
Tirsdag d. 6. sep.
kl. 19.00
Tirsdag d. 4. okt.
kl. 9.30
- 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: Eva Bernhagen, Olav Juul,
Kirsten Melchjorsen, Elmer Haaber og
Grethe Nyeng Havnhøj.
Vil du være med til at sikre et spændende
blad med bredde i, modtager vi meget
gerne dit indlæg til KirkeNyt, ring til
Grethe 24976434 eller skriv et par ord til
gnh@laesoekirker.dk

senest d.15. september 2016
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Tænk selv

I uge 13 & 14 opfordrede Ateistisk Selskab folk
til at ”tænke selv”, og udmelde sig af folkekirken,
hvis man kun er ”traditionskristen”. De købte
reklamer på bybusserne i København og Århus,
så man rundt i bybilledet blev konfronteret med
slogans som “Hvorfor tro på en gud?”, “Hvorfor
koster tro noget” og “Talte Jesus og Mohammed
med en gud?” og ”Tænk selv”. Det sidste
slogan ”tænk selv” synes jeg er godt, og det fik
mig til at tænke.
”Tænk selv” er det, der handler om din egen
afgørelse og stillingtagen. ”Vi mener, at du kan
tænke selv. Men gør du det nu også hele tiden”,
synes kampagnen at sige.
Rigtig mange mennesker har meldt sig ud af
folkekirken. Flere tusinde. Der er en overvægt
af yngre mænd blandt de udmeldte.
Stigende antal voksendåb
En nørrebroprovst er glad for kampagnen og
beretter om stigende antal af voksne, der lader
sig døbe. Her er et ønske om at sige ja til Gud.
At tænke selv og overgive sig til en større magts
vold. For det er jo det, der sker, når man lader
sig døbe. Jeg erkender, at jeg ikke kan klare mig
alene og beder om at få Gud med ved min side.
Hvis jeg bliver døbt i folkekirken, bliver jeg i
samme øjeblik registreret som medlem.
Jeg tror ikke, at nogen er bevidstløse medlemmer af folkekirken, og jeg respekterer fuldt ud
dem, der ønsker at melde sig ud.

Men det er ærgerligt, at den underliggende tanke
bag kampagnen er, at troende mennesker ikke
kan finde ud af at tænke sig om. For så ville de
sandsynligvis ikke blive i kirken.

Et spørgsmål om samvittighed
For at kunne tænke selv og agere i forhold til udmelding eller indmelding, må du undersøge, hvad
folkekirken beskæftiger sig med i sit lokalområde. Ellers kan du ikke foretage en reflekteret
beslutning.
Et mundheld, som jeg ofte hører, er dette: ”det er
bedre at sidde på kroen og tænke på kirken, end
at sidde i kirken og tænke på kroen.” Så det
med medlemsskabet er også et samvittighedsspørgsmål. Der er en fornemmelse af at spilde
sin tid, hvis man sidder i kirken og tænker på
kroen. ”Du skal ikke være der, hvis du ikke
mener noget med det”, synes anekdotens
pointe at være.
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På langfart i kirkerummet
Somme tider sidder jeg i kirken og tænker på
kroen. Eller kroen er måske så meget sagt. Men
jeg tænker på noget andet. Mine tanker flyver
på langfart. For mig er det en del af det at gå i
kirke. (Når jeg ikke selv forestår gudstjenesten,
underforstået!)
Jeg sidder og falder hen, vandrer ind og ud af
prædikenen, kobler mig på, når der er noget,
jeg kan blive rørt over eller provokeret af; det
kan også hænde, at jeg ikke tænker noget om
det, der bliver sagt. Og så må det være sådan.
Jeg forventer ikke at blive underholdt. Men nogle gange sker det. Jeg hører noget, jeg kommer
til at tænke over og kan tage med mig ind i dagligdagen; andre gange læner jeg mig tilbage og
nyder rummet, musikken og salmerne. Det er
en helhedsoplevelse at gå til gudstjeneste. Med
betoning på oplevelse.

Valg til november
Menighedsrådet består af engagerede mennesker, der påtager sig et frivilligt arbejde, som
de med flid og ihærdighed løser. Det er dejligt
med engagement, og at nogen griber de bolde,
jeg som præst kaster op i luften.
Vi har menighedsrådsvalg til november, hvor
man bliver valgt ind for en 4 årig periode. Der
kommer til at være udskiftning, for nogle genopstiller ikke, og jeg er spændt på, hvem der i
stedet kunne have lyst til at stille op. I min optik har tiden siden 2013, hvor jeg kom til, været
tre gode år, hvor der har været plads til at eksperimentere en hel del; nyt er kommet til, og noget af det gamle måtte fare. Det er hver gang en
fælles beslutning, hvor vi samtaler om, hvilken
vej vi ønsker at gå. Hvordan møder vi folk på
Læsø som kirke, og hvornår og under hvilke
forhold rammer forkyndelsen bedst? Det er noget af det, som vi arbejder med. Jeg er dybt afhængig af menighedsrådet; tak fordi I har
grebet så godt!

FR

Er det en evighed?
Alt det her har jeg opøvet igennem mange års
kirkegang, og jeg vil ikke påstå, at det er nemt
- langt fra. Men du kan komme til at holde så
meget af det, at du ikke kan undvære det.
Noget af det, der også sker i kirkerummet er
oplevelsen af evigheden. Den kan jeg godt
opleve midt under en gudstjeneste. Det føles
ligesom en stor pause, hvor tiden står stille. Og
jeg tænker, at millioner af mennesker fejrer
gudstjeneste lige nu, og det har vi gjort i over
1000 år. Det føles godt og trygt.
En anden grund til at gå i kirke er det sociale
fællesskab. Jeg er så heldig at være præst et
sted, hvor der er stor opbakning til kirken og til
gudstjenesten. Der kommer mange mennesker
ind ad kirkedøren, og der er mange frivillige
involveret i kirkens arbejde.
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12 gode grunde
I forlængelse af Ateistisk Selskabs kampagne
vil jeg gerne slutte med en opfordring til at tænke selv. Bliv bekendt med din lokale kirke. Opsøg dens folk. Find ud af, hvad der sker i den.
Vil du dybere ind og have indflydelse – ja, så er
det måske menighedsrådet du skal stille op til.
Tre præster har tænkt sig om, og de har formuleret 12 gode grunde til at blive i folkekirken.
(se næste side.) Dem synes jeg, du, kære læser,
skal have med, sådan at du i lyset af begge
kampagnefremstød kan ”tænke selv”.
Eva Bernhagen.

12 gode grunde til at være i folkekirken
1. Hvis du glæder dig over, at folkekirken
bruger tid, kræfter og penge på at hjælpe
hjemløse og psykisk syge, som falder igennem det offentliges sikkerhedsnet

3. Hvis du tror, at der er mere
at sige om tilværelsen end det,
videnskaben og fornuften kan
levere af forklaringer

5. Hvis du mener, at tro og håb
ikke kun er noget, vi har for os
selv, men også er noget, vi er
sammen om

7. Hvis du vil støtte det
blomstrende musikliv,
som har hjemme i kirken og bruger dens rum

2. Hvis du vil være med til at støtte, at de
mange, smukke kirkebygninger fortsat kan
stå velholdte i landskabet

4. Hvis du mener, at de åndelige og
menneskelige værdier, kirken står
for, er væsentlige

6. Hvis du vil have, at der er et
sted, hvor alle er velkomne, også dem, der søger og tvivler -

et sted, hvor sandheden ikke
er fastlåst, men i bevægelse

8. Hvis du er glad for,
at der er et sted, hvor
man altid kan gå hen og
tale med en, uden at
det skal registreres og

journalføres
9. Hvis du vil
have indflydelse
på, hvilken vej
folkekirken skal
gå

11. Hvis tanken om, at Gud elsker
alle mennesker - også de fremmede
og dem, som ingen bryder sig om
- siger dig noget

10. Hvis du vil spare dine pårørende for
selv at skulle arrangere din begravelse,

når den tid
kommer

12. Hvis du ville savne folkekirken,
hvis den ikke var der

- Og hvis du ikke allerede er medlem? Så meld dig ind.
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Menighedsrådsvalg 2016
I løbet af efteråret skal der vælges nye menighedsråd i folkekirken i hele landet. Den officielle valgdag er tirsdag d. 8. november 2016.
Kirkeminister Bertel Haarder og Landsforeningen
af Menighedsråd har sammen opfordret til, at
alle landets menighedsråd ved det kommende
valg afholder et offentligt orienterings- og opstillingsmøde på den samme dag, nemlig
tirsdag d. 13. september 2016. Denne opfordring har Læsø Menighedsråd besluttet at følge.
Formålet med at afholde et offentligt orienterings- og opstillingsmøde er at få flere - og for
nogle menighedsråd - kandidater nok til at stille op - både til at få fuldtallige menighedsråd og
til at få tilstrækkeligt med stedfortrædere til den
kommende 4-årige funktionsperiode. Det er også
hensigtsmæssigt at afholde opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet for på den måde at
invitere den bredest mulige kreds til at deltage i
opstillingsmødet. Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd støtter op om afholdelse af opstillingsmøde d. 13. september med informationskampagner.
Menighedsrådet på Læsø tæller 7 medlemmer.
2 valgte medlemmer fra hvert sogn (Byrum,
Vesterø og Hals) og sognepræsten som født
medlem. Læsø Menighedsråd er fælles for alle
3 sogne. Der skal altså d. 13. september fra hvert
sogn vælges 2 medlemmer og 2-3 stedfortrædere
(suppleanter), som skrives på kandidatlister.
Mødet består af to dele.
Del 1 er orienteringsmøde, hvor menighedsrådet
redegør for dets arbejde i den forløbne periode
og for kommende opgaver. Derudover gennemgås reglerne for opstilling af kandidater. Herefter overgår mødet til del 2, som er opstillingsmødet. Her bliver de fremmødte nødt til at fordele
sig efter hvilket sogn, man hører til, og deltagerne forsøger, om de kan danne en fælles kandidatliste. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage
i opstillingsmødet, eller om man vil sammensætte sin egen kandidatliste.
Forud for d. 13. sept. kommer annoncering i
Læsøposten.
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Du bestemmer, hvad din kirke kan
Menighedsrådsvalg 2016: Kirkeministeriet vil rekruttere nye medlemmer til menighedsrådet via
Facebook. Kirkeministeriet har således iværksat
en kampagne, som skal sætte fokus på, hvad det
vil sige at sidde i et menighedsråd, og hvor meget
indflydelse man som menighedsrådsmedlem kan
få på kirkeaktiviteterne.
I en undersøgelse fra Analyse Danmark svarer
43 % af folkekirkens medlemmer nemlig, at de
ikke ved, hvad et menighedsråd laver. Det manglende kendskab til menighedsrådets arbejdsopgaver er et vigtigt emne, som den nye kampagne
skal sætte fokus på: ”Derfor er ”Du bestemmer,
hvad din kirke kan” et godt slogan for den nye
kampagne, for det er så rigtigt, som det er sagt:
Det er hverken ministerium, provst eller biskop,
der har størst indflydelse på, hvad der skal ske i
den lokale kirke. Det er derimod menighedsrådet
i samarbejde med præsten,” siger kirkeminister
Bertel Haarder. Det ærgrer kirkeministeren, at
39 % i undersøgelsen fra Analyse Danmark svarer, at de ikke ser sig selv som tilstrækkeligt religiøse til at udfylde et sæde i det lokale menighedsråd. ”Man kan dårligt være ”for lidt religiøs” til at
sidde i et menighedsråd. SF’eren Poul Dam sagde
engang meget rigtigt: ”Folkekirken er ikke kun
for den stærke tro - den er også for den lille mand
med den lille tro”. ”Man kan da sagtens stille op
til menighedsrådet, selv om man måske kun kommer i kirke til jul,” siger Bertel Haarder. Derfor
sigter ministeriets kampagne på at ramme de folk,
der ikke oplever sig selv som specielt kirkelige,
og kampagnen tager bl.a. afsæt i Facebooksiden
Menighedsrådsvalg 2016. Kirkeministeriet har
nu fastsat de regler, der udgør rammen om afviklingen af valget. Regelsættet kan findes på
www.retsinformation.dk eller på Kirkeministeriets hjemmeside.
En menighedsrådsformand på Fyn udtaler: ”Man
skal stille op til menighedsrådet, hvis man har
noget at byde ind med, uanset om man er 77 eller næsten lige konfirmeret”. Undertegnede kan
kun give vedkommende ret!
Bodil Kessler

Mød op til dit lokale
menighedsrådsvalg 2016
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke
i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet
– og det er din chance for at få indflydelse
på din kirke. Stil op som kandidat – eller
kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.
MØD OP DEN 13. SEPTEMBER
_________________________________
Vesterø sogn, Kirkensgård,
Kærmindevej 1
9940 Byrum, kl. 19.00
Byrum sogn, Kirkensgård,
Kærmindevej 1
9940 Byrum, kl. 19.00
Hals-Østerby Sogn, Kirkensgård,
Kærmindevej 1
9940 Byrum, kl. 19.00
__________________________________
KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt
orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. Find dit sogn på listen oven for.
BLIV KANDIDAT
De fleste steder afholder menighedsrådet et
opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså typisk her, du
skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på
en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende,

Læsø Kirker

fordi de opstillede kandidater automatisk er
valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”)
Hvis Menighedsrådet ikke har indbudt til opstillingsmøde er det sandsynligvis fordi, der i sognet
holdes flere opstillingsmøder, hvor der opstilles
hver sin liste. Undersøg dine muligheder for at
deltage i et opstillingsmøde.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet - og sognebåndsløsere til sognet - der er fyldt 18 år, kan
som udgangspunkt opstille på en kandidatliste
til valget. Listen skal have opbakning fra mindst
fem stillere.
VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra
opstillingsmødet den eneste liste, der bliver
indleveret – og dermed er det på
opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på,
hvem der bliver valgt til det næste
menighedsråd. Indleveres der flere lister,
afholdes der valg i sognet d. 8. november 2016.
OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til
kandidatlisterne. Den kan hentes på
www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på
www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres
senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn
på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside.
Hvis der er fælles menighedsråd for flere sogne,
er der separate valg i hvert sogn.

Denne annonce beskriver hovedreglerne
for menighedsrådsvalget. Find detaljerne
på www.menighedsraadsvalg2016.dk
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Anita, Johanne og Katrine
Via Facebook spredtes nyheden med lynets
hast: Læsø Kirker har fået splinterny maskinpark! Men ikke alle er på Facebook, så derfor
vil Læsø Menighedsråd informere menigheden
og borgerne på Læsø om nyheden her i Kirkebladet. Ja, det er rigtigt, vi har købt 3 grønne
minilæssere af mærket Avant Danmark.
Allerede sidste sommer var Olav Juul, Astrid
og Birgitte på sondering efter egnede maskiner
rundt om i Jylland. Herefter fulgte en demonstrationsdag sidst i marts på Byrum Kirkegård,
hvor Avantforhandleren viste, hvad maskinerne
duede til. Menighedsrådet tog beslutning om
købet d. 5. april i år og sendte straks en ansøgning til provstiudvalget i Hjørring Ndr. Provsti,
som Læsø pastorat hører under, med henblik på
at få lov til at bruge 453.375 kr. af de opsparede
midler til formålet. Læsø Menighedsråds opsparing til anlæg per 31.12.2015 lå på godt og
vel 1 mio. kr. Provstiudvalget var ikke længe
om at give menighedsrådet grønt lys. Maskinerne og alt tilbehøret blev bestilt og leveret 4
uger efter – og tirsdag efter pinse ankom de 3
grønne piger, Anita, Johanne og Katrine!
Efter Menighedsrådets vurdering har investeringen længe været tiltrængt eller rettere nødvendig for at lette det daglige tunge arbejde for
vore ansatte på kirkegårdene, hvilket hidtil for
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en stor del af opgaverne er foregået med håndkraft. Menighedsrådet har i samråd med kirkegårdspersonalet vurderet, at en maskine til hver
kirkegård er mest hensigtsmæssig frem for en stor
fælles maskine, som skal transporteres frem og
tilbage på en speciel trailer. Minilæsserne har derfor fået navn efter, hvilken kirkegård de hører
hjemme på: Anita i Østerby, Johanne i Vesterø
og Katrine i Byrum. Nu er graverne og gravermedhjælperne i fuld gang med at blive dus med
maskinerne og lære alle funktionerne at kende.
Til hver minilæsser hører en skovl og en stenstikker. Med i købet hører også en løvsuger med
tilhørende vogn samt kranarm og en 120 cm bred
plæneklipper, som fortrinsvis skal bruges i Vesterø og Østerby, hvor der er store græsarealer
rundt om selve kirkegårdene. Som noget smart
er der også købt 2 miljøriver, som kan monteres
af og på maskinerne. Miljøriverne skuffer og river grusgangene på kirkegården i én arbejdsgang.
Selv om vi nu har de nye, funktionelle minilæssere skal der dog hentes hjælp udefra, når der
skal graves grav.
Læsø Menighedsråd håber, at de stærke, grønne
”piger” vil blive til glæde og stor gavn i det daglige for vore medarbejdere, og at maskineriet
vil holde længe og hvad det lover.
Bodil Kessler

Lørdagsdåb - populært og moderne
Siden kronprinsparret for 10 år siden valgte
barnedåb på en lørdag for Danmarks kommende tronarving vinder lørdag frem som dåbsdag.
Det er praktisk for forældrene, menigheden og
præsten.
Søndag er kirkedag. Men kronprinsparret valgte alligevel at invitere til barnedåb på en lørdag.
Og lørdag er slet ikke længere ualmindelig som
dåbsdag. På den måde undgår menigheden børnelarm i kirken og samtidig synes børnefamilierne ofte, at lørdag er mere praktisk, skrev Kristeligt Dagblad i januar 2006.

Her på Læsø bliver der ikke født og derfor heller
ikke døbt så mange børn hvert år, som i de store
byer. Menighedsrådet har bemærket, at barnedåb i
stigende grad er blevet flyttet til lørdage. Fakta er,
at der i tidsrummet fra januar 2015 til maj 2016
kun har været 5 dåbshandlinger i forbindelse med
søndagsgudstjenesterne og i samme tidsrum dobbelt så mange lørsdagsgudstjenester med dåb.
Derfor tog menighedsrådet emnet lørdagsdåb op
til behandling og drøftelse, efter at Eva var vendt
tilbage fra barsel. Vi vil hermed gerne informere
menigheden på Læsø om vores beslutning og
holdning.
Lørdagsdåb én gang i kvartalet
Menighedsrådet er lidt ked af, at så få vælger
barnedåb i forbindelse med søndagsgudstjenesten. I dåben bliver barnet medlem af den menighed, som det bæres frem for. Foretrækkes
lørdagsdåb, foregår dåbshandlingen mere for
dåbsfamilien og uden at menigheden reelt er til
stede.
Menighedsrådet er også godt klar over, at vi på
Læsø er afhængig af færgeforbindelse, at familiemedlemmer skal komme rejsende fra den anden ende af landet og at det som regel indebærer
overnatning, når der skal holdes familiefester, så
lørdag er i mange henseender mest praktisk og
hensigtsmæssig.

Tidligere holdt præster og teologer på, at dåbshandlingerne hører med til højmessen, hvor barnet bæres frem for menigheden. Altså fik babyer
vand i håret om søndagen. Men i større bysogne
er der mere end hundrede dåbshandlinger om året. Derfor har biskoppernes dåbsudvalg erkendt,
at dåbshandlingen kan forstyrre gudstjenesten.
Men for at fastholde dåbens tilknytning til højmessen og søndagen er Herrens dag, mener udvalget, at dåbshandlingen skal lægges i umiddelbar forlængelse af højmessen. ”Vi vil helst ikke
have, at dåben bliver en meget privat begivenhed”, lyder forklaringen.

Men for at imødekomme tendensen og efterspørgslen på særgudstjenester med dåb om lørdagen, har menighedsrådet besluttet at tilbyde
lørdagsdåb én gang i kvartalet. Set i lyset af de
få fødsler på vores ø, så synes vi, at det er rimeligt og tilstrækkeligt. Til denne menighedsrådsbeslutning knytter der sig også, at der først kan
aftales dåb med sognepræsten, efter at barnet er
født.
Allerede under Johannes Christoffersens embedstid var ordningen med lørdagsdåb én gang i kvartalet en realitet, så fremover vil denne praksis
igen være gældende. På Læsø Kirkers nye hjemmeside kan man finde de fastlagte datoer for
dåbslørdage frem til oktober 2017.
BK
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Det’ de smukke unge mennesker

Engagerede unge mennesker med præst førte an på den store dag til sangen “We are coming with an
army of open arms”. En sang holdet stiftede bekendtskab med på en Gospel-dag i Hjørring undervejs i
deres konfirmationsforberedelse. KirkeNyt ønsker hjertelig tillykke med konfirmationen. Det bliver
en glæde at hilse et nyt hold velkommen efter sommerferien til opstartsgudstjeneste onsdag d.14. sept.
kl. 19.00 i Byrum Kirke for konfirmander, familier og andre interesserede. KirkeNyt glæder sig til at
følge med.

Fra venstre: Karen, Line, Cecilie, Mads og Christoffer konfirmeret i Østerby Kirke 22. april
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- gid de længe leve må!

Fra venstre: Ronja, Victoria, Marcus, Therese og Sebastian konfirmeret i Vesterø Kirke 24. april

Fra venstre: Freja, Asbjørn, Mikkel og Jesper konfirmeret i Byrum Kirke 30. april
Side 11
Foto: Klaus Munk

Fra afmagt til fremtidshåb
som muligt. Fokus vil være rettet mod kærlighed
til næsten og berigelsen ved at lære mennesker
med andre ideologier og religioner at kende og
uddybe venskaber til stor glæde og velsignelse
på tværs af alle grænser.
Malak, Essam og deres to piger, Reem på syv år
og fire år gamle Jana, flyttede til deres nye hjem
på Æblevej i Byrum i julemåneden og følte sig
overraskende velkommen, da flere af vejens beboere kom og hilste på med en blomst. I januar
i forbindelse med vores første møde fortalte de
om ”kaffeslabberas” hos Tove og Frank og deres
datter, der var ”nice” og om Jakob og Anne, som
også var så søde mod dem.
”Læsøboerne har generelt modtaget og accepteret os på en positiv og god måde, og det er vi
taknemmelige for. Dette, samtidig med at vores
tro på Gud er stor, gør, at vi – på trods af de frygtelige ting vi har været igennem – kan bevare håbet, smile og kunne være igen. Vi kan jo ikke
ændre noget som helst, derfor forsøger vi også
at bevare humøret, for er vi kede af det, sure eller vrede, får det en smittende negativ effekt på
vores nye omgivelser, og det ønsker vi ikke”.
”Fra at kunne skimte et svagt lys i nøglehulsperspektiv kan jeg nu se lyset for enden af tunnelen
blive mere og mere klart”. Sådan udtrykte Essam
Khaled sig om sin og familiens fremtid, da vi mødte ham og hustruen Malak i begyndelsen af året,
hvor vi via tolken Mousad fik lov at få et indblik
i deres flerårige flugt fra Syrien til Læsø.
KirkeNyt`s medarbejdere fik så fin en oplevelse
ved mødet med de nye tilflyttere, at vi fik lyst til
at vende tilbage. Så dette er ikke blot en fortælling om en syrisk flygtningefamilies tusinde af
kilometers afstand fra den i dag så internationale
kendte Homs til en lille på verdensplan aldeles
ukendt Kattegatø – men i høj grad en opløftende beretning om fællesskab og varme relationer
mennesker imellem. Skulle læseren opleve nogle
politiske undertoner undervejs, er dette for at beskrive diverse fakta omkring vor families flugt
fra et krigshærget, sønderbombet land så objektivt
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Sådan lød ordene fra Essam for et halvt år siden,
og dejligt er det at møde fire glade nye læsøboer,
der synes at være faldet rigtig godt til. Pigerne
går i henholdsvis første klasse og i børnehave, og
storesøster Reem er så glad for Læsø og sine venner, at hun altid vil bo her, og til spørgsmålet:
hvad hun bedst kan lide her, siger hun prompte:
Det hele! Nytårsaften var hun skrækslagen på
grund af fyrværkeriet og de høje brag, og den første tid kom hun grædende ind, når hun hørte en
helikopter i bange forventning om, at der fulgte
tøndebomber med. I dag, fortæller hendes mor,
vinker hun til alle flyene. Lillesøster Jana virker
herlig fri for bekymringer, som naturligt for en
fireårig, og hun fortæller stolt, at hun er begyndt
at cykle til børnehaven. Indenfor kort tid får de
en bror eller søster – en lille ny læsø-syrer.
Mor er påbegyndt sin barsel fra sprogskolen, far
følger fortsat undervisningen og arbejder nogle
dage om ugen i praktik hos Læsø VVS, og hans

største ønske er at få et fast job indenfor sit fag,
så han på sigt kan forsørge sin familie.

det. Vi var ved at blive psykiske vrag”, siger en
alvorsfuld mor.
”Jeg vil aldrig ønske for noget som helst menneske at skulle opleve de psykiske og fysiske
pres, ja hele den forfærdelige situation, vi har
været i. Jeg vil gerne sige til alle, der kun har oplevet vores krig via medierne og ikke har oplevet og set det, vi har, at I ikke kan forestille jer,
hvordan det er. Uanset hvor meget vi fortæller og
fortæller, så er det så grotesk, at ingen, der ikke
selv har været midt i det hele, kan have nogen
forestillingsevne eller fantasi til at fatte det.
Sådan er det bare!

Reem

Jana

Flugten
Essam arbejdede også som VVS mand i Homs,
da familien levede en tryg og stabil tilværelse
der. De havde hus og bil, havde et godt og kærligt forhold til familie og venner og var glade for
at være syrere og glade for deres land. Der blev
ikke skelnet mellem kristne og muslimer, der var
kirker til de kristne og moskeer til muslimerne,
de hilste på hinanden og fungerede sammen.
”Der, hvor vi kommer fra har vi meget landbrugsjord, vi havde også et stykke jord, hvor vi plantede og dyrkede grøntsager. Der brugte jeg megen
tid efter min arbejdsdag var færdig, og ind imellem kom Malak og hjalp mig. Ellers gik hun derhjemme og passede vores datter og var sammen
med naboer, familie og forskellige folk og havde
tillige nogle timer i en skole, hvor hun var hjælpelærer. Så kommer den her forbistrede krig, og
så er alt det gode pludselig borte”, fortæller
Essam med trist stemmeføring.
I 2012 begyndte det at blive farligt. Meget af
det startede i Homs, fordi befolkningen begyndte at gå imod præsident Bashar al – Assad, og så
blev der bombet rigtig meget. Krigen udviklede
sig voldsomt med forskellige oprørsgrupper i hele
Syrien. ”Jeg gik hele tiden og var angst for at
miste min mand, når han var på arbejde, både
hans bror og min bror blev såret, vores hus blev
smadret, og vi mistede vores bil. Vi kunne ikke
mere, alt det vi havde kæmpet for var ødelagt, og
vores lille Reem blev mere og mere påvirket af

Men hverken du eller jeg eller civilbefolkninger,
der uskyldigt bliver ofre, kan gøre noget. Vi er
små brikker i det store verdensspil”, siger Essam,
der som Malak naturligvis har sin personlige mening om krigen i deres hjemland og kort konkluderer, at det er de fredselskende syrere, der betaler prisen.
Selv var de ikke i tvivl, selvom der havde været
mange overvejelser undervejs, da de i oktober
2013 valgte at flygte til et af nærområderne. ”Alt
det materielle, vi havde mistet, var ganske ligegyldigt. Vi havde fået endnu en lille pige, og nu
var det et spørgsmål om fortsat at kunne få lov
at leve og passe på sin familie. Først tog vi fra
Syrien til Libanon i bil, herfra fløj vi til Egypten og
så fik vi for 600 dollars en mand til at køre os derfra og til Libyen. Det var en forfærdelig tur, bilen vi kørte i var gammel og gik i stykker, og vi
sad fast i ørkenen i to dage næsten uden mad og
drikke. Det var imidlertid den eneste udvej, frem
kom vi, og så troede vi, at det hele blev lysere”,
fortæller Essam.
Malaks bror havde boet i Libyen i en halv snes år,
han tog imod dem, de lejede et hus, og Essam fik
job indenfor sit fagområde. De begyndte at se en
ny og bedre fremtid for sig, der var masser af arbejde for Essam, da der var sket en opblomstring
efter Gadaffis fald. Men det arabiske forår var desværre ikke kommet for at blive. ”Har man haft et
overhoved, der i 40 år har dikteret og sagt, hvad
man skal, virker et systemskifte ikke fra dag til
dag. Også her blev der kaos, det blev meget
utrygt og farligt med bander og militser.
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Fra Benghasi, hvor vi boede, flyttede vi til Tripoli i håb om at der var bedre, men det var ligeså dårligt, og da det blev problematisk for os
med syriske pas, havde vi kun en udvej tilbage:
at flygte over havet. Jeg brugte et år på at tænke
over, om vi skulle rejse eller ikke rejse, om vi
skulle tage færgeruten eller ikke, men så tog vi
den tunge beslutning”, fortæller Essam.

Som flygtning vil man som oftest lide afsavn på
grund af alt det, der efterlades i hjemlandet. For
de fleste er den store afstand til deres kære slægtninge dét, der rammer hjertet og smerter mest.
Derfor er det så vigtigt, at man får støtte og nærvær med beboere i det nye ”hjemland”. Naboer
og andre, der kerer sig om en og kan fungere
som ”reservefamilie”.
Familien Malak og Essam har således knyttet
stærke venskabsbånd til blandt andre Tove og
Frank Brændstrup. – Trods sprogbarrierer besøger vi hinanden, vi hygger og morer os sammen,
spiser syrisk og dansk mad og altid med respekt
for hinandens smag og forskelligheder, vi føler
os godt hjemme hos hinanden, og har jo altid pigerne og især Reem som en god tolk. Vi forventer, at alle syrere skal lære det hele på en gang, og
siger Tove, jeg prøver stadig at lære at tælle til
ti på arabisk!

Med livet som indsats
Som hundredvis af syrere måtte de tage den farefulde rejse over havet. Da de så bådens tilstand og størrelse, synes det at være det rene
”selvmord”, de var på vej ud i. Essam nægtede
at bringe sin familie i fare, men blev mødt med
menneskesmuglernes våben og et ”gå ombord”.
Alternativet var at blive skudt, så den slags mennesker adlyder man.
”Da vi fik motorstop på den otte timer lange tur,
løj de om at have ringet til de italienske myndigheder. De var helt ligeglade med os, de havde jo fået pengene. Vi kunne bare sidde midt ude i Middelhavet, totalt hjælpeløse, 700-800 mennesker stuvet sammen som dyr, på en båd med plads til blot
et par hundrede. Pludselig blev vi opdaget af et eller andet fartøj, der kontaktede et norsk skib, som
bragte os til Catania i Syditalien. Atter viste Gud,
at det gode kommer fra ham”, fastslår parret.
Efter knap to års flugt gennem syv lande kom familien i august sidste år til Københavns Hovedbanegård, den sidste del af rejsen med tog fra Milano via Østrig og Tyskland til Danmark. Trætte
efter den lange rejse og med få penge på lommen
var de glade for, at næste stop blev Sandholm
og derefter et ophold som konventionsflygtninge
på Asylcentret Toftland i Tønder.
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Malak og Tove har også fået et tættere forhold
herop til fødslen, nogle kvindeting, hvor sidstnævnte kan gå ind i rollen som en slags ”reservemor” og hjælpe i forskellige praktiske situationer.
”Vi har tillige haft nogle gode samtaler omkring vores tro – igen respekterer vi hinanden
og taler ikke om forskelle, men om ligheder”,
siger Frank og betragter som Tove venskabet
med deres syriske venner som en stor berigelse
og lærdom.
Fællesnævneren for os alle fire er det dobbelte
kærlighedsbud: Du skal elske Gud af hele dit
hjerte og elske din næste som dig selv, siger Tove og får et bekræftende ja fra Essam til disse
ord.
Kirsten Melchjorsen og Grethe Nyeng Havnhøj

Livet i Kirke og Sogn
en kvalitetssikret udgivelse, der layoutmæssigt
passer til den almindelige salmebog.
Forfatterne er Lisbeth Smedegaard Andersen,
Holger Lissner, Iben Krogsdal, Lars Busk Sørensen, Simon Grotrian, Hans Anker Jørgensen
og mange flere.
Redaktionsgruppen har udvalgt salmerne efter
deres sproglige, teologiske og musiske kvalitet.
Desuden har de sørget for, at salmerne
tilsammen udgør en bredde, der afspejler den
teologiske og folkelige bredde i folkekirken.

KIRKENS KOR
Har du lyst til at synge, og kunne du tænke dig
at være med i kirkekoret? Vi medvirker ved gudstjenester ca. en gang månedligt, og ved barnedåb,
når det er muligt. Der er INGEN optagelsesprøve,
og det er ikke et krav, at man kan noder. Vi synger 3-4 stemmigt, og øver hver torsdag kl. 10-12.
Her lærer vi selvfølgelig vore stemmer, men som
ekstra service sender et af kor-medlemmerne de
forskellige stemmer til os som lydfiler, så vi kan
øve os hjemme. Ud over at synge har vi det rart
og muntert sammen, alle nye medlemmer bliver
hilst meget velkomne og bliver hurtigt en del af
fællesskabet.
Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte
korleder Kasper Køhl Jensen tlf. 2329 2710
eller formand Tove Brændstrup tlf. 2929 9342

Torsdags -Taizé i Byrum kirke
Taizé-andagt er en andagt som er bygget op omkring nogle sange, som stammer fra et økumenisk, fælleskirkeligt klosterfællesskab i Frankrig
kaldet Taizé.
Det er fællesskabet i sangen, der er det bærende.
Samtidig giver sangens rolige karakter den enkelte mulighed for fordybelse og et øjebliks
fred i en travl hverdag.

100 salmer – nyt salmetillæg i Læsø Kirker!

Hver torsdag kl. 16.30-17.00 i Byrum kirke
fra 11. august til 10. november

Nyt salmebogstillæg samler de 100 bedste nye
salmer fra de sidste årtier.
Mange af de udvalgte salmer synges allerede
over hele landet. Indtil nu har mange af dem kun
eksisteret som fotokopier, men nu kommer de i
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Md. Dato Dagens navn
3.

10.00 EB

6.

20.00 Syng Solen Ned på Vesterø Havn WNR
7.s.e.trinitatis

10.00 WNR og
Strengekoret
(Radiotransmission)
20.00 Syng Solen Ned på Østerby Havn KGS

13.
17.

8.s.e.trinitatis 10.00 KGS

19.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet KBP

20.

20.00 Syng Solen Ned på Vesterø Havn KBP og Strengekoret
9.s.e.trinitatis

10.00 KBP

27.

20.00 Syng Solen Ned på Østerby Havn EB

30.
31.

10.00 EB Dåbs-og
familie gudstjeneste
10.s.e.trinitatis 10.00 EB
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

2.

20.00 Syng Solen Ned på Vesterø Havn EB

A U G U S T

3.
7.

11.s.e.trinitatis

14.

12.s.e.trinitatis

10.00 EB og Brass-band. Friluftsgudstj. i anlægget foran Byrum kirke
10.00 EB
!

16.

14.30 Gudstjeneste
!
på Plejehjemmet CH

21.

13.s.e.trinitatis

10.00 CH efterflg.
sogneudflugt

28.

14.s.e.trinitatis 10.00 AT
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

30.

19.30 Gudstj. ombord på Sømandsmiss.skib ”Bethel” i Østerby Havn JC

S E P T E M B E R

30.

O K T .

Vesterø Kirke

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet WNR

24.
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Byrum Kirke

5.

10.

J U L I

6.s.e.trinitatis

Østerby Kirke

4.

15.s.e.trinitatis

11.00 HØST på Museumsgården. Gudstj. i det fri m.madkurv EB

8.
11.

19.30 Salmemarathon EB
16.s.e.trinitatis

10.00 EB og Strengekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

13.
14.

19.00 EB Gudstj.
m.konfirmandvelkomst

18.

17.s.e.trinitatis

25.

18.s.e.trinitatis

1.

6.

10.00 HDK

14.00 HDK Børne-fam.
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

27.

2.

10.00 EB

10.00 EB Dåbs-og
familie gudstjeneste
19.s.e.trinitatis

10.00 Høstgudstjeneste
EB og Kirkekoret
19.30 Salmemarathon EB

Md. Dato Dagens navn

O K T O B E R

9.

Østerby Kirke

20.s.e.trinitatis

Vesterø Kirke

10.00 Høstgudstjeneste
EB og Kirkekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet KC

11.
16.

21.s.e.trinitatis 10.00 Fam. Høstgudstj.
m.frokost og auktion i
Østerby Miss.hus KC

23.

22.s.e.trinitatis

10.00 KN og
Strengekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

25.

ELL. 4. nov. HALLOWEEN Følg annonce.

28.
30.

Byrum Kirke

23.s.e.trinitatis

10.00 EB
Ændringer i gudstjenesteplanen 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

EB = Eva Bernhagen.
Præstevikarer:
WNR = Winnie Nørholm Rischel
KGS = Kristian Gram Schjoldager
KBP = Karsten Bøgh Pedersen
CH = Christian Højlund
AT = Aksel Toft
JC = Johannes Christoffersen
HDK = Hanne Drejergaard Kjeldsen
KC = Kresten Christensen
KN = Karsten Nissen

Indsamling i Kirkerne på Læsø:
14. aug.: Døvemenighederne
4. sep. + 2. okt. + 9. okt.: Høstoffer: Syrien
16. okt.: Fredagsklubberne
30. okt.: Folkekirkens Nødhjælp
TAK for enhver gave til dette arbejde!

Meddelelser
VELKOMMEN
TIL
MENIGHEDEN:

20.02.16: Helene Pagel Strøm
09.04.16: Mathilde Myrhøj Larsen
09.04.16: Sander Emil Jerup
05.05.16: Nohr Thrysøe Ydegaard
15.05.16: Jannik Hvolbæk Pillsburg
15.05.16: Frida Lehmann Worm Krogsgaard
15.05.16: Nanna Lehmann Worm Krogsgaard
TILLYKKE
MED
VIELSEN:

VI HAR MÅTTET TAGE AFSKED MED:
20.02.16: Holger Gai
27.02.16: Svend Rosager-Hansen
28.02.16: Jan Leif Jerup
07.03.16: Orla Eriksen
11.03.16: Niels Kristian Sørensen
20.03.16: Frode Bøgild Jensen
31.03.16: Anna Jørgensen
31.03.16: Any Tommy Carlsen
06.04.16: Conny Bak Sørensen
06.05.16: Tage Degn Jensen
30.05.16: Finn Møller Larsen

07.05.16: Jóna Maria Malunardottir
og Mark Rene Pedersen
28.05.16: Ditte Mariann Sørensen
og Allan Klitgaard Larsen
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Sognekalenderen
Tid - sted og arrangør

Beskrivelse af arrangementet

2. jul. 16.00 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Koncert med Messiaskirkens Koncertkor. Fri entre.

5. aug. 20.00 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Koncert med Symfoni- og Kammerkor fra Syddansk Universitet.
Entre 100,- kr.

9. aug. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

18. aug. 20.00 Østerby Kirke
Koncertudvalget

Koncert med v/Jens Jeppesen. Entre 75,- kr.

21. aug. 10. - 17.00 Byrum Kirke Sogneudflugt: tilmelding senest søn. 14. aug. til Bodil Kessler
Arrangementudvalget
2157 6185 eller bodilkessler@mail.dk
25. aug. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: Præst i Hirtshals, Aksel Toft, synger sange af U2 og
fortæller om bandet og forsangeren Bono.

29. - 31. aug. Østerby Havn
Sømandsmissionen

Sømandsskibet ”Bethel” gæster Østerby Havn. Gudstjeneste om
bord på skibet v/Johs. Christoffersen 30. aug. kl. 19.30

1. sep. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: Missionærparret Susanne & Leif Madsen fortæller
om arbejdet i Kenya og non-profit organisationen NLAI

6. sep. 19.00 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

13. sep. 19.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsvalget 2016: Orienteringsmøde og opstillingsmøde

17. sep. 13.30 Østerby Miss.hus Nordvestvendsyssels kredsmøde m/tale, sang og musik.
Indre Missions Samfund
20. sep. 14.30 Læsø Plejehjem Sogneeftermiddag v/Hanne Drejergaard Kjeldsen om HØST,
Arrangementudvalget
Læsø Kvartetten deltager musikalsk. Kaffebord med hjemmebag.
24. sep. 16.00 Østerby Kirke
Koncertudvalget

Koncert med Gospelkoret Shine. Entre 75,- kr.

24. - 25. sep.
Fredagsklubberne

Fredagsklubbernes årlige lejr med deltagelse i gudstjeneste om
søndagen for forældre og familie. Følg nærmere annoncering

27. sep. 19.00 Læsø BIO
Arrangementudvalget

FILMKRÆS: husk tilmelding. Følg nærmere annoncering.

4. okt. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

13. okt. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: Kresten Chr. fortæller med lysbilleder om arbejdet ,i
Albanien ved Adriaterhavet, m. bl.a. flygtninge fra Kosovo i 1999

20. okt. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: Foredrag om ”Hvad er et godt liv?”
v/Karsten Nissen.

26. okt. 19.30 i Læsø BIO
Foredrag om Byrum Kirkes ældste klokke. 250 års jubilæet er lagt
Læsø Museum & Museumsfor- i hænderne på organist og klokkenist v/Sct. Nicolai Kirke i Vejle,
ening samt Læsø Menighedsråd Erik Kure som fortæller og viser billeder.
27. okt. 19.30 Vesterø Kirke
Koncertudvalget
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Koncert: Spil Dansk. Fri entre

Plejehjemmet og Poppelhaven
Plejehjems Gudstjenester
Kl.14.30 hvor intet andet er nævnt.
Tirsdag d. 5. juli
Tirsdag d. 19. juli
Tirsdag d. 2. august
Tirsdag d. 16. august
Tirsdag d. 30. august
Tirsdag d. 13. september
Tirsdag d. 27. september
Tirsdag d. 11. oktober
Tirsdag d. 25. 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. Ved 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 sammen. Vel mødt - også til sogneeftermiddage som ligeledes holdes på plejehjemmet. (Til
disse kan kørsel også bestilles, ligesom til øvrige arrangementer arrangeret af Læsø Kirker).

Poppelhavens Gudstjenester
Kl. 15.15 hvor intet andet er nævnt.
Torsdag d. 7. juli
Torsdag d. 4. august

Torsdag d. 1. september
Torsdag d. 6. oktober
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.
Søndag d. 21. august kl. 10 – 17 Sogneudflugt 2016
Dagen begynder med gudstjeneste i Byrum Kirke, derefter bus-rundtur på øen. Frokost i
Marina Park i Østerby og eftermiddagskaffe i Kirkensgaard. Pris for hele dagen 100 kr.
Tilmelding senest søn. d. 14. august. Se mere i Læsø-Posten.
25. august: Sogneaften med musikfortælling
1. september: Sogneaften med besøg fra Afrika
20. september: Sogneeftermiddag på Plejehjemmet
27. september: FILMKRÆS i Læsø Bio
13. oktober: Sogneaften ” Med 3000 uventede gæster til middag ”
20. oktober: Sogneaften ” Hvad er et godt liv ”
26. okt. kl. 19.30 i Læsø Bio Foredragsaften om kirkeklokker
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KONCERTER
2. juli kl. 16.00 i Byrum Kirke
Messiaskirkens Koncertkor
Fri entre
5. august kl. 20 i Byrum Kirke
Symfoni-og Kammerkor fra Syddansk
Universitet v. dirigent Saulzachs
Entre 100 kr
18. august kl. 20 i Østerby Kirke
En musikalsk Limfjordsfærd
v/Jens Jeppesen
Entre 75 kr
24. september kl. 16.00 i Østerby Kirke
Gospelkoret Shine
Entre 50 kr
27. oktober kl. 19.30 i Vesterø Kirke
Spil Dansk
En forrygende festlig koncert
med lokale medvirkende
Fri entre
Koncertudvalget: Jørgen Toftlund, Helle Rans,
Kasper Køhl Jensen, Diana Dahm og Tove Hansen
Børn og unge under 18 år
har fri entre til alle koncerter.
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Denne salme er speciel for mig
SALMER & SANGE

1. Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
2. Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.
3. Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.1
4. Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
5. Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
6. Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
7. Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
8. Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
9. For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
10. Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
N.F.S. Grundtvig 1844.

Den Danske Salmebog nr. 729
Hør Gitte’s salme sunget af DR’s
Pigekor på: https://youtu.be/
3iEsIKMInOo

Lige fra jeg var barn, har jeg altid holdt utroligt
meget af salmen: Nu falmer skoven trindt om
land. Min far sang den ofte, og da jeg begyndte
at gå i skole var et af mine ynglings fag sang og
musik. Jeg holdt meget af mine sang - og musiktimer, hvor man dengang sang efter bogen: Den
Danske sang. Når det var min tur til at komme
med et ønske, var det næsten altid denne salme.
Jeg holder mest af den gamle melodi, som er
komponeret af Johan Henrik Nebelong 1889,
det er den, jeg forbinder med denne tekst. Dengang tænkte jeg nok ikke så meget over, hvad
teksten fortæller, men det gør jeg nu.
Jeg har altid holdt meget af naturen og nydt at
være ude i den. Nu kan jeg desværre ikke holde
til at gå så meget mere, men her på Læsø er der
masser af muligheder for at nyde naturen, selv
om man er i bil. Der er så mange dejlige farver,
som passer til
min sjæl og mit
sind, og jeg fornemmer et
dejligt farvespil
med alle årets
farver, når jeg
synger denne
salme.
Jeg synes, at
teksten fortæller så meget om livet, døden og
det, der kommer efter, lige som den fortæller
om alle vore dejlige årstider. Denne salme blev
sunget både ved min mors og fars begravelse,
og jeg håber at den også vil blive sunget, når
min tid kommer.
Gitte Klarup

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

TAK til Gitte fordi du delte din sang!
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250 års jubilæum
Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19:30
indbyder Læsø Menighedsråd, Læsø Museum
og Museumsforeningen for Læsø til foredrag i
Læsø Bio med organist og klokkenist Erik Kure,
Vejle, der vil fortælle om Byrum Kirkes ældste
klokke, der blev støbt af Caspar Kønig i 1766
og således har 250 års jubilæum i 2016.
Erik Kure viser billeder, tekst og lyd til foredraget om klokken og klokkestøberen samt om
lokale, nationale og internationale forhold i kirken og det omgivende samfund i årene omkring
1766.
Han fortæller om Reformationens rolle i forhold
til klokkerne, om klokker, der omstøbtes til kanoner, og så bliver der vist inskriptioner og billeder, hvor vi også på en frekvensanalyse skal
se, hvordan klokken lyder, mens vi lytter.
Kirkens anden klokke støbt af Peder Jensen Meilstrup i 1822 bliver også omtalt, såvel som Læsø
Kirkers øvrige klokkehistorie.

Der er i alt 54 melodier i Byrum Kirkes 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
Kl. 15.00 Lover den Herre
Kl. 18.00 Nu takker alle Gud
Kl. 20.00 Sig månen langsomt
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
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

Erik Kure er organist og klokkenist ved Sct.
Nicolai Kirke i Vejle og har desuden været
lærer på Løgumkloster Kirkemusikskoles
klokkenistafdeling samt Kirkeministeriets
Klokkekonsulent fra 1999-2010.
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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 Gud faderhånd
Kl. 20.00 Sig månen langsomt hæver

Reformationsjubilæet i 2017
I 2017 fejres 500 året for reformationen overalt
i verden, hvor lutherske kirker findes. Reformationen er et afgørende skel i vores fælles europæiske historie – en periode, der tager udgangspunkt i munken Martin Luthers indre religiøse
krise og som folder sig ud i hans voldsomme og
indædte kamp mod samtidens autoriteter – en
kamp for sandheden, der fik vidtrækkende følger.

tur og skaffet billetter. Se og læs mere på:
www.reformationsrejser.dk

I Aalborg Stift skydes reformationsåret 2017 i
gang med en stor gudstjeneste på Børglum Kloster den 31. oktober 2016 kl. 19.00. Gudstjenesten holdes som en kantategudstjeneste og er
bygget op om J. S. Bachs store kantate ”Christ
lag in Todesbanden”. Kantaten er en tidlig kantate fra 1707 og teksten er udelukkende skrevet
af Luther. Den musikalske ledelse er lagt i hænderne på organist Lars Colding Wolf og Zimmermann Ensemblet.
Der er stadig god mulighed for at besøge de store lutherbyer, Wittenberg og Erfurt, inden jubilæumsåret 2017, fordi man netop her får et godt
indtryk af, hvordan reformationen kom til at påvirke kirke, kultur, samfundsliv, uddannelse og
universiteter overalt. I selve jubilæumsåret forventes der millioner af besøgende. Det betyder
stor trængsel på de kendte luthersteder, så derfor
anbefales interesserede at tage ”I Martin Luthers
fodspor” allerede i år. Dato for rejsen er fra d.
12. – 19. sept.
En anden varm anbefaling i anledning af jubilæet lyder på POP ORATORIUM LUTHER, som
den evangeliske kirke i Tyskland står bag. Oratoriet skildrer Luthers kamp for et kristenmenneskes frihed, med udgangspunkt i rigsdagen i
Worms 1521. Oratoriet er blevet uropført i Dortmund med 3000 sangere, symfoniorkester, band
og solister. I jubilæumsåret 2017 kommer oratoriet rundt i Tyskland – og kunne du tænke dig
at opleve det mega store event, så er der lejlighed til det i Hamborg lørdag d. 18. feb. 2017 –
hertil har reformationsrejser.dk arrangeret bus-

Prædikant er provst Thomas Reinholdt
Rasmussen. Efter gudstjenesten, hvortil alle er
velkommen, er der kaffe og orientering om
reformationsfejringen.
I marts 2017 tilbydes 2 arrangementer i Sindal.
Det første er en forestilling stilet mod konfirmanderne, det andet er en musikalsk billedfortælling.
Se mere på: www.hjorringprovsti.dk/luther-2017
eller www.luther2017.dk – Den officielle hjemmeside for Præsidiet for Reformationsjubilæet i
Danmark
BK
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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 sognepræst
Eva Bernhagen
Tlf: 21 49 10 01

Læsø Kirker

