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KONTAKT
Alt personale træﬀes e.er a.ale.
For nedenstående adresser gælder
postnr. 9940 Læsø.
Kirkebogsførende SognepræstEva Bernhagen
Holmelundsvej 6, Byrum,
evb@km.dk
V/præstens ferie-fridage
Vesterø Præstegård,
Strandvejen 10. 21491001
Tlf. 96659043 / 21343717
Organist
Kasper Køhl Jensen
Tlf. 98491807/23292710
kasperkj@mail.dk
Læsø Graverteam
Astrid Petersen
BirgiQe Melchjorsen
Lone Wachmann
Kordegn
Grethe Nyeng Havnhøj
Tlf. træﬀeYd Yrsdage og fredage kl. 10 - 11.30
og onsdage kl. 12-13.30 på tlf. 24976434
gnh@laesoekirker.dk
vedr. kirkebogsregistrering gnh@km.dk
Postadresse Hovedgaden 50, Byrum.

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
måden dú kan følge kirken
- bag murene!
Tirsdag d. 1. mar.
KL. 19.00
Tirsdag d. 5. apr.
Tirsdag d. 3. maj
Tirsdag d. 7. jun.
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

Kirkesanger aﬂøser
Preben Mikkelsen
Tlf. 21326628
Byrum Kirkegårdskontor
Hovedgaden 50, Byrum
Tlf. 20107090 bykiko@mail.dk
Kirkeværge Karsten Petersen
Stoklundvejen 8, Byrum
Tlf. 31242179
Østerby Kirkegårdskontor
Østerbyvejen 77, Østerby
Tlf. 21451008
oesterby@laesoekirker.dk
Kirkeværge Andreas Haaber
Krogen 2, Østerby
Tlf. 20136897
Vesterø Kirkegårdskontor
Præstevejen 37, Vesterø
vestero@laesoekirker.dk
Kirkeværge Karl-Dieter Kessler
Holmbækvej 10, Vesterø
Tlf. 98491095
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
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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. maj 2016

TAK!
Tiden kom mig så gavmildt i møde her på Læsø –
den havde ikke travlt,var fattet og intens.
Et glimt:
En trofast menighed, som kommer i alle 3 kirker,
særlige møder og dybe samtaler i sorgens og glædens stund.
Mange opgaver og udfordringer –
inspirerende samarbejde
dialog og debat
mange dedikerede mennesker
med meningers mod.
En særlig rigdom at møde
mennesker i forskellige aldre og livsfaser.
Det fylder mig med taknemmelighed
og glæde at tænke på
jer på Læsø – I er af en særlig karat!
Tak til jer alle, hver og én!
Jeg ønsker jer Guds velsignelse!
Hanne Eggers.
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STJERNETUREN
En nylig overstået konfirmandlejr på Hørby
Efterskole satte nogle tanker i gang hos mig
om det med at have et tilflugtssted og nødvendigheden af at kunne føle sig hjemme.
9 konfirmander fra Læsø blev udfordret på
at skulle tilbringe 24 timer sammen med 150
konfirmander fra forskellige kirker og sogne i Nordjylland. Jeg vidste fra færgeturen,
at en konfirmand havde sagt farvel til sin elskede mobiltelefon, fordi Efterskolen opfordrede til, at man lod de unødvendige ting
blive hjemme. Se, det kunne vi voksne lære
noget af. Måske en meget god øvelse her i
kirkens fastetid at lade mobilen være derhjemme – Faste betyder jo som bekendt, at
man undgår eller afholder sig selv fra noget, som man er forfalden til. Chokolade,
kaffe, træning, computerspil, facebook, osv.
Vi ved selv, hvad det kan være. Ikke fordi
vi skal slå os selv i hovedet med alt det, der
er skidt for os, men fordi vi skal blive opmærksomme på, hvad vi fylder vores liv
med. Men i det små er det en ganske god
begyndelse at afholde sig fra hele tiden at
sidde med mobilos og være koblet på det
store net, så en cadeau til den eftertænksomme konfirmand for at gøre opmærksom
på dette og dermed indlede fastetiden for os.
Et døgn på en efterskole hvor der er et bestemt program – (temaet for turen var ”se
mig som jeg er, og vis mig hvem jeg kan
blive ”) - er en proces, hvor man først føler
sig som fremmed - som del af en lille gruppe
med en Læsø-identitet til at få dannet en
gruppe-identitet som en del af det store konfirmandfællesskab på Hørby Efterskole.
Men hvordan bliver man en del af en gruppe? Og hvornår er det jeg holder op med at
føle mig fremmed og begynder at føle mig
hjemme?
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Det er eksistentielle spørgsmål, som jeg
tror vi mere eller mindre ubevidst forholder
os til, når vi udsætter os for det fremmede igennem rejser eller på ture til fastlandet.
Og er det i grunden ikke først når vi er vel
hjemme igen, tilbage på skansen i det vante
miljø, at vi kan mærke, om turen har været
god eller skidt? Det er også her, vi fornemmer, om rejsen har bragt nogen forandring
med sig. Har jeg ændret mig? Her begynder
refleksionen.

På konfirmandlejren er der en helt obligatorisk vandretur, kaldet Stjerneturen. Den
foregår sent fredag nat.
Stjerneturen er ca. 8 km lang, og den går ud
til Hørby kirke, der ligger på en bakketop, og
tilbage igen. I kirken er der en kort andagt,
og i år havde jeg fornøjelsen af at forestå
den. Du skal nu, kære læser, gå med mig tilbage i mørket til Hørby kirke og træde ind i
det oplyste kirkerum og tage plads på en af
bænkene. Sæt dig godt til rette og læs:

ET HELLE MIDT I DET UKENDTE
”I min nød råbte jeg til Herren. Jeg råbte til
min Gud om hjælp. Han hørte mig fra sit tempel. Mit råb nåede hans ører. Han sænkede himlen og steg ned med mørke skyer under sine
fødder. Han red på keruber og fløj – fór frem
på vindens vinger. Han rakte ud fra det høje og
greb mig. Han trak mig op af de vældige vande.”
Jeg stod engang på fremmed grund og manglede
et tilflugtssted. Jeg savnede et sted at kunne slappe af og være mig selv. Jeg søgte tilflugt, men
fandt ingen.
Jeg var volontør på en kibbutz i det nordlige Israel. (Og til dem, der ikke ved, hvad en kibbutz
er, så er det et slags landsbrugskollektiv, hvor
man deler alt og yder efter sin evne. Dvs. nogle
arbejder meget, mens andre arbejder mindre.
Fælles er, at alle bidrager til fællesskabet.)
Der er et fælleskab med de samme ting som her
på Hørby Efterskole. Der er en spisesal – en
dining hall. Som jeg arbejdede i. Der er kibbutznikkerne, de, der bor fast på kibbutzen, og som
er fuldgyldige medlemmer, dem kan vi sammenligne efterskolelærerne med, og der er volontørerne, som jeg tilhørte, og som vi kan sammenligne de faste efterskoleelever med, der er på
kibbutzen af kortere varighed.
På et tidspunkt brød jeg reglerne om at bidrage
til fællesskabet og måtte ikke længere være på
kibbutzen. Jeg havde været sløset og ikke passet mit arbejde. Volontørlederen bad min ven og
jeg på en pæn måde om at ikke at komme tilbage. Så vi rejste til Egypten og havde det rigtig
sjovt, så pyramiderne ved Giza, sejlede på Nilen
i feluccabåde og badede i et lille dykkerparadis,
der hed Dahab. Det betyder ”guld” på arabisk.

Men så skulle vi også rejse!
Det var som om vi bare ikke kunne forlade kibbutzen. Nu da vi ikke måtte være der, følte vi os
bundet til stedet. Den sidste nat inden turen tilbage til Tel Aviv og hjem til Danmark, sov vi på
gulvet i en offentlig toiletbygning nede ved Jordanfloden med alle vores pakkenelliker rundt
omkring. Vi turde ikke sove på kibbutzen. Jeg
lukkede ikke et øje den nat og følte mig i den
grad på fremmed grund. Hvilket jeg også var.
Jeg tænker tit på den oplevelse – når jeg er på
et nyt og fremmed sted. Hvad er det, der skal
til for, at jeg kan føle mig hjemme? Hvordan
kan man få skabt et helle midt i alt det, der er
ukendt? Et helle er et sted, hvor jeg er beskyttet, hvor ingen kan røre mig, og hvor jeg ikke
kan blive smidt ud fra.
Jeg tror vi kan hjælpe hinanden med at få skabt
det helle, hvor vi kan være os selv. Dette hus,
dette hellige sted – Hørby kirke og det, at vi er
her sammen nu, kan være et sådant helle, et tilflugtssted. Måske vil du tænke tilbage på engang,
hvor du var fremmed og havde desperat brug
for et tilflugtssted. Og du kan tænke på alle de
mennesker, der kæmper med at finde et helle i
deres liv og beder om hjælp til at finde det.
Lad Gud være tilflugtsstedet vi må hvile os på.
Det sted, hvor vi altid kan være hjemme.
Uanset om vi er hjemme, hvor vi hører til eller
langt derfra.
Eva Bernhagen

”I min nød råbte jeg til Herren - Han greb mig.”

Vores penge slap op. Det var også lidt hårdt at
rejse rundt i Egypten. Min ven og jeg drømte
os hjem på kibbutzen. ”Hvad mon de laver nu?”
tænkte vi. ”Nu er det fredag, og der er sabbat.
Så mødes de og spiser god mad, osv.”
Kibbutzen blev vores tilflugtssted – midt i det
store udland. Vi vendte tilbage og fik med god
vilje lov til at blive der et par dage.
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MENIGHEDSRÅDET
Menighedsråds valg
Vi er nu gået ind i et valgår, vores nuværende
menighedsråd synger på sit fjerde og sidste
vers, første søndag i advent skal et nyt menighedsråd tage over.
I den anledning har redaktionen på kirkebladet
bedt Kirsten Melchjorsen stille nogle
spørgsmål om arbejdet i menighedsrådet til de
nuværende 6 valgte medlemmer.
Olav Juul,
Byrum Sogn:
Jeg er formand for
menighedsrådet, og
som sådan skal jeg
forberede og lede
møderne. Jeg har
ansvaret for, at rådet
får behandlet de opgaver, vi er pålagt af
provstiet og stiftet.
Baggrunden for at jeg
sagde ja til at gå ind i menighedsrådet ved
sidste valg var, at det var svært at få nogen til
at påtage sig arbejdet.
Jeg har for ca. 25 år siden siddet i Byrum
menighedsråd i en årrække, så jeg regnede med
at jeg havde udtjent min værnepligt. Da jeg så
fik opfordringen, kom jeg til at tænke på, at nu
har der været kirker på Læsø siden 1200 tallet,
der er blevet passet og værnet om på trods af de
skiftende vilkår, så må vi i vores generation også kunne afse tid til at passe kirkerne og drive
menighedsarbejdet.
Menighedsrådet består i dag af 6 valgte
medlemmer, to fra hvert sogn, og præsten.
Vi er alle 6 pensionister, så vi kan holde møder
om dagen, men hvis der, som jeg håber, kommer
yngre kræfter ind, kan møderne sagtens holdes
uden for almindelig arbejdstid.
Der foregår heldigvis mange ting i og omkring
vore kirker, der kræver en indsats, så jeg håber,
at gennemsnitsalderen i menighedsrådet kan
nedbringes ved valget til efteråret.
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Helle Rans,
Byrum Sogn:
Til efteråret er der valg
til MR. Efter at have
været med i flere omgange og nu har nået en
alder, der holder mig
tilbage fra at opstille
igen, har jeg lyst til at
fortælle lidt, om det job
det er at være i MR.
Begge gange, hvor jeg har været med, blev der
kaldt på mig, fordi jeg stod som 1.reserve. Det
blev nogle spændende og udbytterige perioder,
hvor jeg fik lejlighed til at opleve, hvilket stort
arbejde, der lægges for dagen for at få institutionen Den danske Folkekirke på Læsø til at fungere optimalt. Hvor mange spændende opgaver,
der er at sætte sig ind i og tage stilling til og give bud på løsning på.
Jeg sidder som menigt medlem af MR og har
gennem årene været med til at tage beslutninger
om forløb i de daglige gøremål i kirkeligt regi
samt gennemdrøfte sager, der dukker op undervejs.
En helt konkret opgave har været at sidde med i
koncertudvalget, tilrettelægge årets koncerter og
sørge for at arrangementerne løber planmæssigt
af stabelen i øens kirker. Det er en fin tjans, som
har glædet mig i årevis, og som jeg kan fortsætte
med.
For mig har det været naturligt at tage del i kirkelivet, da min far var kirkesanger og jeg ofte som
barn var med i kirke. Nutidens mange arrangementer i kirkeligt regi på Læsø ser jeg som et
stort gode, især finder jeg arbejdet med børn
væsentligt. Tilbuddene til voksne, ældre og enlige er mangfoldige. Her må jeg lige nævne, at
øen har hele 2 velfungerende sanggrupper, der
er med til at underbygge gudstjenesternes indhold på en uddybende måde - og sætte kulør på!.
Jeg kan kun på det varmeste anbefale, at man
viser interesse for valget og finder ud af, om
man gerne vil være med til at bære og støtte.
Der vil åbne sig en spændende verden!

GIVER STAFETTEN VIDERE
Judith Christensen,
Hals Sogn:
Da jeg tidligere har
siddet i Østerby menighedsråd, var jeg
parat til at stille op
som suppleant i Læsø
MR for perioden 2008
– 2012. Allerede i løbet af det første år kom
jeg ind som menigt medlem og fungerede som kasserer det meste af 2012.
Det hele kom lidt pludseligt, men jeg blev rigtig
glad for det, så glad, at jeg lod mig stille op til det
nuværende menighedsråd. Her har jeg været kasserer lige fra start. En post, der bl.a. indebærer, at
man konterer og underskriver alle fakturaer vedr.
Læsø Kirker, der sendes til Hjørring Sdr. Provsti
til bogføring. Hvert kvartal bliver regnskabet fremlagt for de øvrige MR – medlemmer. Budgetlægningen for det kommende år foregår i maj/juni,
og den skal atter til godkendelse i november.
Det har været spændende at være med til at afslutte byggeriet af Østerby Graverhus, et projekt
vi også arbejdede på i forrige MR – ligesom renoveringen af Byrum Kirke. Store opgaver, der har
krævet mange ekstra ressourcer for alle seks i rådet – inklusive jeg selv på kassererposten. I dag,
hvor det hele er afsluttet, har det givet meget mere
ro over MR – arbejdet generelt, og så har det været rigtig glædeligt at se de færdige resultater,
som jeg synes, vi kan være meget tilfredse med.
Som rådsmedlem har det været vigtigt for mig at
være en del af Guds Kirkes arbejde, og havde jeg
været en halv snes år yngre, ville jeg også gerne
have taget en periode til. Nu ønsker jeg imidlertid at prioritere hjemmelivet med min mand lidt
mere, og så må nye kræfter tage over. I rådet udnyttes de forskellige forcer hvert enkelt medlem besidder, det giver et fint teamwork og en god ånd
ved fælles møderne, så jeg kan kun anbefale, at
man stiller op. Det er interessant og også meget givende at få lov at have medindflydelse omkring
vore tre kirker, hvor jeg holder meget af at komme,
lytte til det kristne budskab og være en del af det
kristne fællesskab. Det er klart et must for mig.

Elmer Haaber,
Hals Sogn:
I 2012 havde jeg ikke
lige tænkt mig, at jeg
skulle i menighedsrådet, men da jeg blev
temmelig meget opfordret til at gå ind i arbejdet, så indvilligede jeg
– også fordi kirkelivet
på Læsø ligger mig meget på sinde. At jeg så var så
heldig at komme i MR på et tidspunkt, hvor vi havde så mange store opgaver foran os, gjorde det ekstra interessant. Netop ved nybyggeri og renovering – i det hele taget arbejde af håndværksmæssig
karakter, som jeg har en baggrund for – følte jeg,
at jeg kunne gøre en indsats. Graverhuset i Østerby
blev nok lidt af en hjertesag for mig, fordi jeg ved,
det har været et længe næret ønske, der ligger mange, mange år tilbage, og jeg fulgte byggeriet tæt. Den
fine renovering af Byrum Kirke var eksperterne meget
inde over, men selvfølgelig var vi også involveret.
For mig var et væsentligt højdepunkt også valget
af vores nye præst, Eva, og samtidig at få bekræftet, at vi havde valgt rigtigt, da størstedelen af menigheden åbenbart deler vor glæde og tilfredshed.
Det var et enstemmigt valg fra alle seks medlemmer,
og i den forbindelse må jeg også nævne, at vi har et
rigtigt godt samarbejde. Via MR får man tillige lukket en hel del nye ”døre” op vedrørende Den danske Folkekirke. Hvis nogen, hvilket jeg meget håber, skulle have lyst til at stille op til valget til efteråret, men alligevel holder sig tilbage, fordi det er
et ukendt område, så kom og overvær et eller flere menighedsrådsmøder, som jo er åbne for interesserede. Det er en seriøs opgave, men også en
fornøjelse og i MR løfter vi i flok. Jeg er menigt
medlem og derfor fri for de tunge poster som f.eks.
kontaktperson og kasserer. For de bureaukratiske
tendenser, vi har i vort samfund, berører naturligvis også de næsten 1800 menighedsråd i landet –
vores lille råd inklusiv. Og så kan vi jo bare påminde
hinanden om at: ,,Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene, som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene; var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo hos os i hele sin vælde.”
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TIL KOMMENDE VALG
Bodil Kessler,
Vesterø Sogn:
Jeg er kontaktperson i
menighedsrådet. MR er
arbejdsgiver for kirkens
ansatte. Et menighedsrådsmedlem vælges til
at varetage den daglige
ledelse, det er den såkaldte ”kontaktperson”,
der er bindeled mellem menighedsrådet, alle
kirkens medarbejdere og sognepræsten.
Kontaktpersonens opgaver er mange, og arbejdet
varierer meget fra dag til dag. Man skal bl.a.
sætte sig ind i ansættelses-formularer og stillingsbeskrivelser. Kontaktpersonen er på menighedsrådets vegne bemyndiget til at formidle tjenstlige forskrifter til kirkens medarbejdere, sørge
for vikarer/afløsere, opslå ledige stillinger, at
tage imod meldinger vedr. sygdom, ansøgninger
om tjenestefrihed og kursus-deltagelse, være opmærksom på arbejdsmiljøforhold og i samarbejde
med de ansatte planlægge ferie og fridage m. m.
Jeg kom ind i Læsø menighedsråd for godt 10
år siden og har været kontaktperson siden 2010.
Det er interesse for kirken, både vedligeholdelse
af og ansvaret for de gamle kirkebygninger og
den kulturværdi, de repræsenterer, ligeså vel som
det levende kirkeliv, der for mig har været årsag
til at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg vil gerne engagere mig i lokalsamfundet, og jeg har altid
kunnet lide at organisere. At have mulighed for
at påvirke udviklingen inden for det kirkelige
arbejde enten som menighedsrådsmedlem eller
som frivillig, det optager mig meget.
Jeg kunne godt ønske mig en foryngelse af fremtidige menighedsrådsmedlemmer og kirkegængere på vores ø. Hvis du går og tænker på, hvordan
fremtidens kirke på Læsø skal være, så kan jeg
kun anbefale dig at stille op og gøre din indflydelse gældende, for det er et meget spændende og
meningsfyldt arbejde, men i samme åndedrag kan
jeg også give det gode råd, at man skal være indstillet på at udøve tålmodighed, fordi det folkekirkelige apparat arbejder langsomt.
Frisk mod!
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Jørgen Toftlund,
Vesterø Sogn:
Som næstformand i MR
er min rolle at støtte formanden i hans arbejde og
hele tiden være parat til at
overtage menighedsrådsmøderne ved hans fravær.
Udover det sidder jeg også i koncert udvalget hvor
vi arrangerer årets koncerter, en meget spændende opgave. I udvalget kommer vi tæt på kunstnerne, hvilket indebærer, at vi også mærker den
spænding der er tilstede inden koncerten starter!
Jeg har siddet i menighedsråd ved Nygårdskirken
i Brøndbyøster i mange år, så jeg vidste godt, hvad
jeg sagde ja til, da jeg blev opfordret til at stille
op til sidste valg, og jeg må sige, det har været en
fornøjelse at være med i menighedsrådsarbejdet
her på øen. Det stod hurtigt klart, at vi havde overtaget nogle store opgaver fra det tidligere råd, og
nu hvor der er gået lidt over tre år, må jeg konkludere, at jeg ikke før har siddet i et menighedsråd,
der har fået så meget fra hånden som Læsø MR!
Jeg håber, at alle nuværende rådsmedlemmer vil
være at finde på de tre lister, der bliver lagt frem,
når vi til efteråret skal have valg. For selvom vi
på Læsø kun har et menighedsråd, er der tre sogne på øen, og der skal findes mindst fem personer,
og gerne flere, fra hvert sogn. Mit største ønske
for det kommende valg skal være, at der på
Læsø kommer en sund debat om menighedsrådsvalget, og at interessen herfor må blive høj.
Ideen med at stille spørgsmålene til de nuværende
medlemmer er, at give eventuelle nye medlemmer
et indtryk af hvordan menighedsrådet arbejder.
Det skulle gerne føre til, at nogen vil finde interesse for at deltage i arbejdet frem over.
Vi har derfor på sidste menighedsrådsmøde besluttet, at der på kontoret i Kirkensgaard ligger tre
lister, en for hvert sogn, så hvis nogen er interesseret i at stille op til menighedsrådsvalget, kan I gå
ind og blive skrevet på, så vil I blive kontaktet, når
den egentlige opstilling finder sted til september.
Olav Juul

FADERVOR
Derfor står vi op og beder Fadervor
Når vi går i kirke og er med til gudstjeneste
eller anden kirkelig handling, det kan være
dåb, konfirmation eller begravelse, så ved vi, at
der er et fastlagt forløb. Det er det, der kaldes
liturgien. Den siger, at vi sommetider sidder ned,
og andre gange skal vi rejse os. I Højmesseordning bag i salmebogen side 793 – 808 står det
meget udførligt at læse.

kap. 6,9-13. I Folkekirken står menigheden op
under trosbekendelsen, indstiftelsesordene til
nadveren og velsignelsen. Disse tekster/ord
stammer fra hhv. Oldkirken og Paulus og ikke
fra Jesus selv. Det er derfor ulogisk og upassende at sidde ned, når vi beder Fadervor, det
højeste vi har og den bøn, som Jesus selv har
lært os. Det giver altså rigtig god mening at bede
Fadervor stående.

Hvis vi ikke kommer til gudstjeneste så tit, så
kan vi godt være usikre på, hvornår vi skal
rejse os, og hvornår vi bliver siddende. Præsten
har mulighed for at ”styre” dette med en
hjælpende håndbevægelse eller direkte bede menigheden om at rejse sig under handlingen, det
giver kirkegængeren tryghed og sikkerhed.
Men en god huskeregel er, at vi står op under
læsning fra Bibelen.

Ordet ”Bibel” stammer fra græsk og betyder
”bog”. Bibelen består imidlertid af i alt 66 bøger eller skrifter, der er blevet til i løbet af ca.
1300 år. Den Bibel, som vi har i dag er først
blevet fastlagt i det 4. århundrede e. Kr.
Forfatterne til de fleste skrifter eller bøger i Bibelen er ukendte. De ville ikke markere sig og
selv komme til orde, men lade Æren og Ordet
være Guds alene. Bibelen er de kristne kirkers
hellige skrift. Det er grunden til, at vi rejser os,
når der læses op fra Bibelen.
Bønnen Fadervor er efter sigende Jesu egne ord,
så de må dog være det højeste, vi har. Fadervor
står i Det nye Testamente i Mattæus-evangeliet

For flere år siden behandlede Læsø Menighedsråd
dette emne og tog beslutning om at prøvekøre
det som noget nyt, at menigheden rejser sig og
beder Fadervor. Hvis der er enighed mellem menighedsråd og præst, kan der ske mindre ændringer i liturgien. Ved større ændringer skal biskoppens tilladelse indhentes. For kirkegængerne på
Læsø er det endnu så nyt og uvant at bede Fadervor stående, at hvis præsten ikke direkte anmoder om det, så bliver menigheden siddende.
På forsøgsbasis prøver man i en række danske
kirker en ordning af, hvor man sidder ned under
læsningerne, undtaget evangeliet, fordi man lytter
bedre siddende, mens salmesangen foregår stående, fordi man synger bedre, når man står op.
Det er en ordning, der kendes fra de fleste kirker
uden for Danmark. Så vidt er vi dog ikke kommet
endnu i kirkerne på Læsø.
BK
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EN BARNEDRØM ER OPFYLDT
I Kværndrup på Fyn sad der i 1981 en 10-årig
dreng og klimprede på et gammelt klaver fra
1800 – tallet, og et år efter begyndte han at få
klaverundervisning. Hans morfar var præst i byen, og når den lille fynbo sad der i kirken og lyttede til orgelmusikken, overgik hans fascination
af dette alt andet, og han drømte om en dag at
kunne få lov at præstere noget på dette prægtige instrument.
Den lille gut var Kasper Køhl Jensen, der en hel
del år senere blev ansat som organist ved Læsø
Kirker. Det er nu over 10 år siden, og han og hans
familie har for længst fundet deres plads på øen
med en natur, der også fylder meget i deres tilværelse.
KirkeNyt har fået lov at tage turen med Kasper
tilbage i tiden, for inden målet blev nået, skulle
der arbejdes hårdt med studierne i det lange uddannelsesforløb.
”Som konfirmandelev fik jeg for første gang, i
øvrigt til en forældregudstjeneste, lov at spille
på orgel uden pedal og det var kæmpestort”, husker Kasper. Men der skete ikke så meget på musikfronten, før han kom på gymnasiet og valgte
”Musik på højt niveau”. – Her blomstrer musikglæden op igen, det er her, min store interesse
ligger, og da vi har et godt gymnasium kor, hvor
jeg synger den lyse bas, bliver det meget spændende med kor ture og socialt fællesskab. Så
kommer der en pause, hvor jeg fravælger musikken, da jeg skal ind som soldat og også arbejder
nogle år indenfor landbruget. Alt dette slutter af
med et ophold på Musikhøjskolen på Ærø – og
der bliver min lidenskab for musikken vakt til
live igen.
Så meget, at jeg søger ind på Musiklinjen på Aalborg Universitet – en seriøs læreanstalt, hvor jeg
får min sag for. Der er mange emner så som kormusik, klaver og andre instrumenter samt megen
direktion med fokus på musikhistorie. Efter min
bachelorgrad vælger jeg at gå videre med en musikkandidat, en pædagogisk overbygning med
klassisk klaver – og slutter med at skrive speciale om komponist og organist Rued Langgaard.
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Får indblik i klassisk kormusik
I min studie tid har jeg et job som en af otte
sangere i kirkekoret i Nr. Sundby Kirke. Sideløbende synger jeg i Universitetets kor og Coro
Misto – to vidt forskellige kor med lige så forskellige dirigenttyper, men med samme høje ambitioner. Ad den vej får jeg et stort indblik i klassisk
kormusik og henter megen inspiration fra begge.
Selvom det forekommer temmelig vanskeligt at
gå fra klaver til orgel, spørger jeg alligevel organisten Peter Gawol, om jeg må øve på kirkeorglet i Nr. Sundby, det bliver et ja, og efterhånden bliver jeg så betaget af det, får også lidt undervisning og ved nu hvad jeg skal. Jeg kommer
på Vestervig Kirkemusikskole og går i gang med
en tre års organistuddannelse, hvor man har en
læremester. Jeg vælger at fortsætte med Peter
Gawol, hvis professionalisme er i top og giver
mig så meget. Han er tillige drivkraften for mig,
så jeg med min store interesse for orgelmusik
slet ikke er i tvivl om, at her ligger min fremtid.
Gawol er stadig organist i Nr. Sundby, er min
mentor og betyder rigtig meget for mig.
Allerede inden uddannelsen er i hus, får Kasper
jobbet som konstitueret organist på Læsø i sommeren 2003, han får fredagene fri til undervisning
på fastlandet, og det fortsætter cirka halvandet år,
hvor efter han bliver fastansat som færdiguddannet organist. En af de helt store oplevelser for
ham er, da det gamle meget spartanske orgel i Østerby skal udskiftes. Han prøvespiller et i Nordjylland, men efter en kontakt til orgelfirmaet Frobenius & Co. får han at vide, at der tilfældigvis er
et orgel med to manualer i Bjæverskov Kirke på
Sjælland, der skal udskiftes med et nyt. – Det er
i meget dårlig forfatning, men jeg kan se nogle
kvaliteter i det. Det bliver renoveret og gjort klart
til Østerby, og med menighedsrådets fulde opbakning får vi et godt orgel med 10 stemmer.
Orglets personlighed
Ethvert orgel har sin egen personlighed, og der er
en kæmpeforskel på orgler – alene her på øen.
Man kan sige, at de tre orgler på Læsø repræsenterer tre tidsaldre.

Orglet i Vesterø fra 1948 viser, at man efter krigen havde et andet klang-ideal, Østerby orglet fra
1970`erne, har en klang præget af Orgelbevægelsen, og i Byrum, der har det nyeste orgel fra 1998,
er man igen gået over til det mere klassiske i
klangen, hvilket vil sige, at det kan bruges til
næsten al slags musik.

Foto: GNH

Orglet i Byrum er klart Kaspers favorit – netop
fordi det har så mange muligheder. Det har 14
stemmer og efter planen mulighed for at få endnu tre. Vores organist ønsker sig tre tunge – stemmer: En vox humana, den menneskelige stemme, i hovedværket, der også kan ses visuelt i facaden, en obo i svelleværket (orgelhuset bagved)
og endelig den store fagotstemme i pedalen.
Det vil højne orglet meget og åbne op for nogle
flotte klangmuligheder.
I musikkens verden er hjertebarnet for Kasper
klassisk musik, men han er ikke lukket for andre
genrer, slet ikke, for det er vigtigt med stor spændvidde til andre kirkelige handlinger, som f.eks.

begravelser, hvor der er individuelle ønsker, der
ikke har noget med kirkemusikken at gøre, men
som for Kasper personligt er langt fra at køre ud
på et sidespor. Det kan være fine sange som Kim
Larsens ”Om lidt bli`r her stille” og ”Tak er kun
et fattigt ord”.
Det synes måske lidt langt fra hans yndlingskomponist J.S.Bach, men den fornemste opgave
for en organist er at kunne få følelser frem gennem musikken. For Kasper er Bach den uforlignelige og største komponistskikkelse, der fuldendte den polyfone stil og som med sin suveræne
teknik og åndfulde fantasi skabte grundlæggende
værker inden for både kirkelig og verdslig musik. – Det er helt ufatteligt så meget Bach har
gjort for orgelmusikken, både hvad angår den
frie orgelmusik og den mere bundne som koralmelodier. Han var ekspert på begge felter, siger
Kasper og udstråler sin begejstring og respekt
for denne mastodont i musikhistorien
Orglet spænder vidt fra det meget svage til det
virkelig kraftige, og når jeg eksempelvis sidder
og øver til en meditationsgudstjeneste, kan jeg
selv få denne meditative oplevelse ved bl.a. at
spille Fauré, og det er skønt. Når jeg forbereder
mig generelt, tænker jeg meget over, hvad der
kan behage kirkegæsterne mest, men da de har
50 forskellige ører og dermed ikke helt de samme præferencer, må jeg først og fremmest lytte
til mine egne ører, samtidig med at jeg må overveje, hvordan musikvalget vil blive modtaget –
og det viser sig ind imellem, at jeg bliver overrasket, når det, jeg synes må sidde lige i skabet
ikke altid rammer, og modsat får skulderklap for
noget, jeg ikke har sat de store forventninger til.
Men sådan må det vil være, for vi er forskellige,
og sommetider er jeg nød til at udsætte mig selv
og andre for noget, der ikke er helt så traditionelt,
så vi kan flytte os og komme ud i nogle områder,
der måske er værdifulde musikalsk set.
Sangglade Læsøboere
Læsøboerne er i det hele taget åbne for noget nyt.
De er meget glade for at synge og gør det rigtig
godt, og jeg føler, at jeg i den grad bliver bakket
op af menigheden, så vi bliver en enhed. I vores
kirker synges der også med på korsvarerne, og
det kræver en god timing. Jeg synes, jeg efterhånSide 11

den har fået en god følelse med det, men det har
også krævet et kursus. Fungerer det ikke optimalt,
kan det give en disharmoni i gudstjenesten, og
hvis det hele lykkedes en dejlig fællesskabsfølelse, så det er meget vigtigt for mig. Det samme
gælder de liturgiske svar mellem præst og organist.
En orgelkoral er et musikstykke, som er en bearbejdelse af en salmemelodi. Disse koralværker
ynder Kasper meget at bruge til sine præludier
og det mere klangfulde og pompøse til postludierne. At ledsage salmerne er et stort emne i sig
selv. Vi er nogle, der har observeret, at Kasper,
når han introducerer salmerne med forspil for at
give indtryk af melodien og få tonearten slået
fast, forkæler os med et lille bitte ”værk”. Der
er på det seneste sket en større udvikling med
vor organist, der er blevet meget mere selvsikker
og betydelig mere udadvendt.
Ja tak, siger Kasper smilende. – Det er da rart at
høre, og jeg føler også, jeg tør vise mere af mig
selv, det har været temmelig blufærdigt for mig
nogle gange, og det tager sin tid at nå dertil, hvor
jeg er i dag. Men jeg ”vokser” både i mit virke
som organist og som medmenneske – også fordi
jeg får meget mere respons på det, jeg spiller,
og det er super dejligt. Som organist kan man
godt føle sig lidt ensom – såvel i forberedelsen
som i selve handlingsprocessen. Jeg kan ikke
trække på kollegaer i et nabosogn bortset fra en
telefonsnak, men nu føler jeg, at menigheden er
blevet en slags sparringspartner, og det er skønt,
hvis der sidder nogle og følger med i musikken
og nyder det, for det er jo for jeres skyld jeg spiller. Så alt i alt er jeg ikke bange for at bevæge
mig ud i nye udfordringer.
Det oplevede vi bl.a. ved Kaspers sidste orgelkoncert, der blev en stor succes, og denne fine
musik aften fik vi også lov at opleve hans triospil, hvor han fremhævede melodien på det ene
manual, mellemstemmerne på det andet og bassen i pedalen, så orglet blev brugt på den mest
avancerede måde.
Kasper lægger ikke skjul på, at blandt forandringerne de halve snes år, han har været på øen, var
præsteskiftet fra Johannes Christoffersen til Eva
Bernhagen den største. Det rykkede en masse ting
rundt for mig, og jeg skulle have lidt tid, men det
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gjorde også, at jeg måtte springe ud i noget mere, og i dag har jeg det fint med det. De ugentlige
morgenandagter for konfirmanderne m.fl., som
Eva arrangerede var en rigtig god ide, der nu desværre er passé på grund af den nye skolereform.
Udad de mange opgaver en organist har, vil Kasper gerne dvæle lidt ved sit kirkekor, hvor han
roser kormedlemmerne for den entusiasme, de
viser, han fremhæver også den sociale side af det
og den gode atmosfære, der er tilstede, når der
øves. Det er korister, der vil det her, også når der
skal optrædes under kirkens hvælvinger, hvor fokus skal bevares, når man er på, og hvor der hviler et stort ansvar på hvert enkelt medlem i forhold til resultatet. Vi er meget sårbare, da vi er så
få, men jeg synes, det er flot, at næsten en procent af øens befolkning synger med i kirkekoret.
En anden opgave, der ligger ham meget på sinde, er babysalmesangen sammen med Grethe,
der er primus motor og samarbejder med Kasper som musikalsk medspiller. – Vi går godt i
spænd på det kreative musikalske felt, så det er
nogle dage, man glæder sig til, fortæller han og
fastslår, at han er rigtig meget tilfreds med alle
sine opgaver som øens organist og tilværelsen
generelt.
Kirsten Melchjorsen.

Foto: KKJ

Ind imellem bliver der også tid til familiehygge
i hjemmet hos Christina og Kasper med deres
5-årige Clara.

FÆLLESSKAB - NOGET VI ER FØDT TIL
Hans Martin Sulby på fjeldvandring i Alta

1. august 2015 blev jeg ansat som lærer på mellemtrin og overbygning på Læsø Skole.
Indrømmet – jeg er ikke fuldstændig læsøboer,
da jeg pendler i arbejdsmæssigt ærinde hver
weekend mellem Borris nær Skjern i Vestjylland
og Læsø. Så har jeg da her lyst at indføje en beroligende bemærkning om, at jeg altid har været
vendelbo – jeg er opvokset i Sæby, hvor jeg
havde hele min barndom og lidt af ungdommen
med. For mig, der i Sæby boede bare 300 meter fra stranden, er der også på Læsø den natur,
jeg elsker mest af alt. Jeg føler mig overordentligt godt modtaget på Læsø Skole og i det arbejde der udgår fra Læsø Kirker – jeg mærker, jeg
er på hjemmebane, når jeg som lærer kommunikerer med børn og voksne her.
Prædikenværkstedet, som vores bibelkreds hedder, er et af ugens højdepunkter for mig. Vi forbereder os til søndagens tekster og har det herligt
sammen. I kraft af imødekommende Læsøboere,
også ud over disse to sammenhænge, oplever jeg
en indholdsrig hverdag krydret med en stor portion lune og humor. Det gør godt helt ind; tak!
En mindre skole, ja, men jeg har stor bredde i
arbejdsopgaverne, som bl.a. spænder over tysk
og historie til matematik og undervisning af syriske flygtninge. Heller ikke på Læsø lever man
i en tidskapsel i sin egen verden, men oplever
et pust udefra. Jeg tror på, at fællesskab os alle

imellem er villet af Gud og er godt. Vælg
fællesskabet! Det gør stærk!
Fra sommeren 2012-14 var vi som familie bosat i Finnmarken i det nordligste Norge tæt på
Nordkap. Et år i Hasvik på øen Sørøya og et år
i Alta. Derved oplevede vi både at leve langt ude
på et tettsted (landsby) og at bo i en turistpræget
skoleby med 20.000 indbyggere. Min kone,
Berit, var ansat som pædagogisk leder i en børnehave, og jeg som lærer på en almindelig offentlig grundskole samt på en kristen friskole tilknyttet Lässtadianerne – en konservativ evangeliskluthersk frikirke.
Vi har seks børn, og det første år havde vi de tre
yngste med til Norge: Pauline på dengang 17 år
arbejdede som medhjælper et år i en børnehave,
hvorefter hun rejste tilbage til Danmark. Hendes
mindre søskende Anne Lene og Inge gik i skolerne, hvor jeg underviste begge år. Vi oplevede
godt kristent fællesskab i Den Norske Kirke og
i Nordmisjon. Især lærte vi en kristen familie at
kende, og det udviklede sig til varigt venskab.
Manden er samer (minoritetsgruppe med sprog
i familie med ungarnsk), og konen er fra Dresden.
Deres dengang treårige søn talte både samisk,
tysk og norsk, bedst var han til tysk, men imponerende at kunne håndtere tre sprog i så ung en
alder, ikke! Konen er ansat som medarbejder i
kirken som trosoplærer – en stillingsbetegnelse
i Den Norske Kirke, som typisk indeholder
børne- og musikarbejde. Sproget deroppe er
letforståeligt norsk. Det var interessant at opdage,
at konens forældre og vores tyske venner også er
bekendte. Så selv om afstanden er stor i kilometer, kan verden opleves lille, når man alligevel
oplever fællesskabet på tværs af grænserne. Jo,
ingen tvivl, vi tabte lidt af vore hjerter til fællesskabet og naturen deroppe. Og til lystfiskeriet,
fjeldvandring, stilheden - og ikke mindst
børnene.
(fortsættes næste side)
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INGEN ER ALENE

Sammen med vore nære tyske venner, der er
bosat i Berlin, deltog vi i 2014 i fejringen af 25
- års dagen for murens fald. Begivenheden har
for dem og os en dybtgående betydning, da vi i
1987 besøgte den samme, den gang helt unge,
familie i deres lejlighed i det daværende D.D.R.
Familien er tilknyttet, hvad der svarer til folkekirken herhjemme, og både de og vi er aktive i
kirkelivet. Kristent fællesskab bryder mure!
Med venlig hilsen – og tak til kirkebladet
Hans Martin Sulby.
Redaktionen takker for indlægget.

Fra DDS 29 vers 3
Spænd over os dit himmelsejl

Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng du fællesskabets Herre.
Mel.: Hans Holm 1988
Leif Rasmussen 1988.

Lille menneskehjerte,
tempel og bedested,
skænk mine tavse læber
toner at synge med.
Lær mig at møde livet
åbent og rent i dag.
Hjælp mig at føre drømmen
frelst gennem nederlag!
Sårede og forladte
vandrer vi ensomt om.
Hæger om dagens sorger.
Dyrker vor fattigdom.
Lær os at bære livets
lille blafrende ild
ind i det skrøbelige ler,
vi er bundet til.
Du er ikke alene
lille forladte bror.
Vandrer du gennem mørket
krydser du andres spor.
Standser du ved en korsvej
aner dit mørke blik
drømmenes mærkede veje,
hvor dine brødre gik.
Blæsten har kendt din broder.
Regnen har set din ven,
der hvor han gik i tågens
klynger af unge mænd.
Markernes snefogsstemmer
skovenes mørke sang
hvisker imod dit hjerte:
her gik han vild engang!
Jorden der drak hans fodspor,
himlen der greb hans bøn,
havet der stjal en tåre
fra den fortabte søn,
rummet som blev en kappe
over hans skuldre lagt
følger dig på din vandrings
søvnløse nattevagt.
Ingen er helt alene.
Ingen er helt forladt.
Syngende menneskehjerter
synger mod dit i nat.
Standser du ved en korsvej,
kalder du på din bror,
hører du livets ekko
i din forladtheds ord.
Halfdan Rasmussen.
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DENNE SALME ER SPECIEL FOR MIG
SALMER & SANGE

Mel.: Georg Friedrich
Händel 1746
1. Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fylder haven,
se, en engel kom,
åbned klippegraven,
Jesu grav er tom!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
2. Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets magter bæver,
tryg er troens grund.
Jubelråbet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger:
Kristus Herre er!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
3. Frygt ikke mere!
Evigt er han med!
Troens øje ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
sejer er hans vej.
Nu skal han regere,
aldrig frygter jeg.
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
1 Kor 15,46-55
Edmond Louis Budry 1885.
Arne Fjelberg 1947. Dansk 1993.
Hør Toves salme på:
https://youtu.be/gZz5fO2e1Cc

Min yndlingssalme.
Nu nærmer påsken sig, og så skal vi igen synge
denne fantastiske salme på Händels
vidunderlige melodi.
Den handler netop om, hvordan døden ikke er
afslutningen, men begyndelsen – også for os
mennesker.
Når vi sidder til en begravelse, er dette jo rart
at have i erindring, for den døde er videre, det
er kun vi efterlevende, der kan føle sorgen.
Men vor tid kommer også, når Gud vil.
"Der falder ikke en spurv til jorden uden Guds
vilje", siger Jesus, og når vi i Fadervor beder :
”Din vilje ske”, må vi også mene det og glæde
os over, at døden ikke er endestationen, for
Kristus har overvundet den for evigt.
Lad os derfor synge salmen for fuld kraft, og
lad orglet akkompagnere, så Händels toner
fylder kirkerummet med disse glædesord/toner.
Tove Brændstrup

Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

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 Tove fordi du delte din salme!
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Hver ny dag er en gave fra Herren

MENIGHEDSPLEJEN
Sommeren 2015 blev Læsø Kirkers Menighedspleje medlem af De Samvirkende Menighedsplejer,
hvorfra vi har fået stor støtte, råd og vejledning
- foreløbig til oprettelse af en besøgstjeneste.
Vi er nu godt i gang, og det har været en fantastisk positiv oplevelse at have den opgave, at finde frivillige til besøgstjenesten. Ti frivillige personer er nu klar til at gå ud som besøgsvenner.
De blev tilbudt et kursus på Caspershus Plejehjem i Frederikshavn den 15. februar, hvor de
sammen med 20 andre besøgsvenner fra Nordjylland, fik en god forståelse af, hvad opgaven
indebærer! Det var De Samvirkende Menighedsplejer, der stod for kurset, med en god assistance fra en besøgstjenesteleder i De Samvirkende
Menighedsplejer i Valby.
På Læsø er vi nu kommet så vidt, at vi er parate
til at præsentere besøgstjenesten med foldere, en
der henvender sig til den, som har lyst til at blive
besøgsven, og en anden der henvender sig til den,
som ønsker at få en besøgsven. Folderne er bl.a.
at finde i Læsø Kirker, Lægehuset og Biblioteket.
Vi håber, at Læsø vil tage godt imod den nye besøgstjeneste til gavn og glæde for såvel besøgsvært som besøgsven.

For mere information kan du kontakte Jørgen
Toftlund, som er koordinator for besøgstjenesten.
Tlf: 53620651 mail: mjtoftlund@gmail.com
5. april 2016 holder Menighedsplejen sit første
årsmøde. Her berettes om den nystartede besøgstjeneste og Menighedsplejens visioner for fremtiden. Årsmødet er Menighedsplejens øverste
myndighed, og alle fremmødte medlemmer af
Folkekirken har stemmeret. Vi opfordrer alle
interesserede til at komme denne aften i Kirkensgaard, og høre om hvad Læsø Kirkers
Menighedspleje står for og kan bruges til.
Mariann Toftlund.

FILMKRÆS FLYTTER
FILMKRÆS I LÆSØ BIO
Læsø Menighedsråds arrangementudvalg samarbejder nu med Ole Mortensen fra Læsø Bio omkring FILMKRÆS-aftenerne, som fremover
finder sted i biografsalen. Første gang d. 19.
april.

Aftenerne vil forløbe, som de plejer med fremvisning af en udvalgt film. Efter filmen bydes på

et traktement og vi vil diskutere eller tale om nogle af de spørgsmål, som filmen rejser.
Arrangementudvalget bibeholder prisen på kr.
30 for deltagelse.
Vi håber på at appellere til et bredere publikum
ved at flytte FILMKRÆS-arrangementet hen i
Læsø Bio, hvor filmens billeder opleves på det
store lærred og har en top-lydkvalitet, og så kan
vi sidde langt mere behageligt i Læsø Bio’s
bløde stole.
NB: Af hensyn til Læsø Bio’s ugentlige spilleaftener bliver vi nødt til at flytte FILMKRÆS fra
torsdag aften til tirsdag aften.
BK
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500 ÅRET FOR LUTHER
Reformationsjubilæum og reformationsrejser

gen af Slotskirken i Wittenberg. Martin Luther
optræder på Facebook og Twitter og senest som
Playmobil-figur.
Her i Nordjylland forbereder Aalborg Stifts reformationsudvalg jubilæet i 2017 ved oplysningsarbejde og fokusering på reformationens betydning for kirke og kristendom i dag. Stiftet har tillige arrangeret reformationsgudstjenester hvert
år d. 31. okt. - på reformationsdagen. Den første
af en række på fem fandt sted i Sæby i 2013, og
disse vil fortsætte frem til den store gudstjeneste på Børglum Kloster i 2017.

31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin
Luther slog sine 95 teser op på porten til Slotskirken i den tyske by Wittenberg. Teserne var en
åben protest mod misbrug i kirken. Herefter tog
begivenheder og forandringer fart. Og hvad derefter skete, kalder vi i dag for ”reformationen”.
Den evangelisk-lutherske kirke markerer 500
året for reformationen på mange måder.

Det er også en rigtig god idé at tage på studietur
ned til ”Lutherland” og besøge de steder, hvor
Martin Luther har sat sine spor og haft sin færden. I de forløbne år har flere fra Læsø været på
denne spændende og interessante tur ”I Martin
Luthers fodspor”, der fører rejsedeltagerne til
Wittenberg, Erfurt, Torgau og Eisenach med
borgen Wartburg. Denne oplevelse kan varmt anbefales. På www.reformationsrejser.dk og på
www.aalborgstift.dk kan interesserede hente
yderligere
information.
Bodil Kessler

I Luthers hjemland Tyskland har forberedelserne været i gang de sidste 10 år, og der er bekostet store summer på istandsættelse af kirker, museer, klostre og slotte, over alt hvor Martin Luther har sat sine spor. På mange kulturelle områder og inden for musiklivet og teaterverdenen bliver der kreeret på livet løs op til det store jubilæumsår, så der er meget at se frem til.
Også i Danmark arbejdes der på at markere 500
året. Her kan nævnes, at A. P. Møller støtter aktiviteterne ved jubilæet med fondsmidler. Dronning Margrethe bidrager til kirkerestaureringen,
idet hun udarbejder antependium til genåbninSide 17

Md. Dato Dagens navn

Østerby Kirke

M A R T S

1.
3.
3
6.

19.30 Salmemarathon EB
Midfaste

13.

Mariæ bebudelse

A P R I L

10.00 EB
9.00 AT

15.

Påskevandring 0 - 4

15.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle EB

20.

Palmesøndag

24.

Skærtorsdag

25.

Langfredag

27.

Påskedag

28.

2. Påskedag

3.

1. s. e. påske

10.

2. s. e. påske

12.

10.00 EB
17.00 EB
15.00 Liturgisk gudstj. EB
10.00 EB og Kirkekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet og Strengekoret medvirker. EB
10.00 EB
10.00 Børne fam.gudstj. m/dåb EB
10.00 EB og Aaby
Kirkes Børne/
14.30 Gudstjeneste på Ungdomskor
Plejehjemmet - åben for alle JM

14.

19.30 Salmemarathon JM

17.

3. s. e. påske

10.00 JM og Strengekoret

22.

Bededag

10.00 Konfirmation EB

24.

4. s. e. påske

26.

M A J

10.00 Konfirmation EB

1.

5. s. e. påske

5.

Kr. himmelfart

8.

6. s. e. påske

10.
15.

Pinsedag

16.

2. Pinsedag

22.

Trinitatis

24.

10.00 EB
10.00 LK
10.00 LK
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle HVJ
10.00 HVJ og Kirkekoret
11.00 Friluftgudstj. i anlægget foran Byrum Kirke HVJ og Strengekoret
10.00 EB
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle EB

29.

1. s. e. trinitatis

5.

2. s. e. trinitatis

7.

11.00 Friluftsgudstj. på familidagen v/Museumsgården EB Husk madkurven
10.00 EB

3. s. e. trinitatis

19.

4. s. e. trinitatis 10.00 IA

21.
29.

SALT

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle EB

12.

26.

!

10.00 Konfirmation EB
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle EB

30.

J U N I

Vesterø Kirke

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle

9.
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Byrum Kirke

10.00 HE og Strengekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet - åben for alle EB

5. s. e. trinitatis

10.00 EB og Kirkekoret
20.00 Syng Solen Ned på Østerby Havn EB og Strengekoret

INFO OG KOLLEKT
EB. = Eva Bernhagen.
Præstevikarer:
Marts: Aksel Toft, Hirtshals = AT
April: Jens Munksgaard = JM
Maj: Lone Kirkelund, Lendum = LK
Hanne Villumsen Jørgensen, Sindal = HVJ
Juni: Iben Aldal, Ugilt = IA
Hanne Eggers = HE.
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:
13. mar.: Folkekirkens Nødhjælp
20. mar.: Menighedsplejen
27. mar.: KFUM og KFUK i Danmark
28. mar.: KFUM og KFUK i Danmark
15. maj.: Kirkefondet
16. maj.: Kirkefondet
5. jun.: Tværkulturelt center
26. jun.: Diakonissestiftelsen
TAK for enhver gave til dette

LANDSINDSAMLING 13. MARTS
Når krig og konflikter driver milioner af
mennesker på flugt, når oversvømmelser
forårsager død og ødelæggelse, eller når
langvarig tørke fører til sultkatastrofe, rammes kvinder og børn hårdest.
DEL din søndag med verdens fattigste kvinder og meld dig som indsamler hos:
Østerby v/ Judith, 98498083. Byrum v/ Jørgen, 53620651. Vesterø v/ Bodil, 21576185.
Du møder op søndag d. 13. marts på dit lokale indsamlingssted og får udleveret en bøsse og
en rute. Regn med at bruge 2 - 3 timer.
Gør en forskel - bliv indsamler!

MEDDELELSER
VELKOMMEN
TIL
MENIGHEDEN:

22.11.15: Otto Olavi Olsen
28.11.15: Oliver Jerup Klitgaard Christensen
06.02.16: Caisa Birch Egekvist
14.02.16: Julie Malling Thomsen

VI HAR MÅTTET TAGE AFSKED MED:
16.10.15: Inga Strøm Andersen
20.10.15: Per Herstal Lauersen
24.10.15: Else Marie Jensen
26.10.15: Finn Helge Hansen
29.11.15: John Poul Aaberg
07.12.15: Gerda Bjørnbøg
06.12.15: Ulla Hansen
21.12.15: Frank Jensen
22.01.16: Allan (Futte) Bo Jensen
24.01.16: Poul Eggert Vinther-Jensen
27.01.16: Emmy Malmmose Nyegaard
09.02.16: Juel Francis Brønnum
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SOGNEKALENDEREN
Tid - sted og arrangør

Beskrivelse af arrangementet

1. mar. 19.00 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

8. mar. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: Dostojevskij - “ Fra skafottet til Brødrene Karamasow ”
v/ Sognepræst Aksel Toft, Hirtshals

17. mar. 19.30 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Orgelkoncert v/ organist Kasper Køhl Jensen. Fri entre.

5. apr. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

5. apr. 19.30 Kirkensgaard
Menighedsplejens Årsmøde
Læsø Kirkers Menighedspleje
7. apr. 16.00 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Forårskoncert med Læsø skole og Musikskolen samt fællessang.
Fri entre.

12. apr. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: “ Hvad solskin er for det sorte muld “ Foredrag v/
Provst emeritus Jens F Munksgaard, Hurup i Sydthy.

16. apr. 16.00 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Klokkerholmkoret v/ Line Gaaei Jensen. Fri entre.

19. apr. 19.00 Læsø BIO
Arrangementudvalget

FILMKRÆS husk tilmelding.

30. apr.16.00 Østerby Kirke
Koncertudvalget

Fladstrandkoret v/Agnethe Harding.
Entre.

3. maj. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

12. maj. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

Sogneaften: Sangaften i Kirkensgaard efter Højskolesangbogen.

4. jun. 20.00 Byrum Kirke
Koncertudvalget

Italiensk med Thomas Peter Koppel og Jonathan Koppel.
Entre.

7. jun. 9.30 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

13. jun. 19.30 Plejehjemmet
Arrangementudvalget

Sogneaften: Sangaften på Plejehjemmet i samarb. med
Plejehjemmets Venner. Sognepræst Iben Aldal fra Tårs-Ugilt er gæst.

23. jun. 19.00 Vesterø Kirke
Koncertudvalget

Midsommerkoncert med De Aalbæk Spillefolk
Entre.

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

Side 20

PLEJEHJEMMET OG POPPELHAVEN
Plejehjems Gudstjenester

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 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.

Kl.14.30 hvor intet andet er nævnt.
Tirsdag d. 1. marts
Tirsdag d. 15. marts
Mandag d. 28. marts 2. Påskedag
Strengekoret medvirker
Tirsdag d. 12. april
Tirsdag d. 26. april
Tirsdag d. 10. maj
Tirsdag d. 24. maj
Tirsdag d. 7. juni
Tirsdag d. 21. juni

Poppelhavens Gudstjenester
Kl. 15.00 hvor intet andet er nævnt.
Torsdag d. 3. marts
Torsdag d. 7. april

Torsdag d. 5. maj
Torsdag d. 2. juni
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. Hjertelig velkommen.
8. marts: Dostojevskij - “ Fra skafottet til Brødrene Karamasow”

Med udgangspunkt i dele af den russiske forfatter Fjodor Dostojevskijs liv og forfatterskab lægger sognepræst Aksel Toft fra Hirtshals op til en efterfølgende dialog over en god kop kaffe.

12. april: “ Hvad solskin er for det sorte muld ”
- Foredrag om Grundtvigs sang fra 1856 v/ provst emeritus Jens F. Munksgaard, Hurup i
Sydthy - Efter kaffepausen fortæller Jens Munksgaard om sit liv som præst og provst.
19. april: FILMKRÆS i Læsø Bio Se mere i Læsø Posten

12. maj: Sangaften i Kirkensgaard Efter Højskolesangbogen synger vi forårs- og
sommersange. v/sognepræst Hanne Villumsen Jørgensen fra Sindal og organist
Kasper Køhl Jensen ved klaveret.
13. juni: Sangaften på Plejehjemmet i samarbejde med Plejehjemmets Venner, og
sognepræst i Ugilt-Tårs, Iben Aldal. Arrangementudvalget serverer kaffe og kage.
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KONCERTER 2016
17. marts kl. 19.30 i Byrum Kirke
Orgelkoncert v. Kasper Køhl Jensen
Fri entre

7. april kl. 16.00 i Byrum Kirke
Forårskoncert
medvirkende Læsø Skole og Musikskolen
fællessang
Fri entre

16 . april kl. 16.00 i Byrum Kirke
Klokkerholmkoret v. Line Gaaei Jensen
Fri entre

30. april kl. 16.00 i Østerby Kirke
Fladstrandkoret v. Agnethe Harding
Entre: 50 kr

4. juni kl. 20.00 i Byrum Kirke
Italiensk med
Thomas Peter Koppel og Jonathan Koppel
Entre: 100 kr

23. juni kl. 19.00 i Vesterø Kirke
De Aalbæk Spillefolk
Entre: 50 kr

2. juli kl. 16.00 i Byrum Kirke
Messiaskirkens Koncertkor
Fri entre
Endnu en koncert for sommeren er under planlægning
Hold øje med Læsø-Posten og Opslag
Koncertudvalget:
Jørgen Toftlund, Helle Rans, Kasper Køhl Jensen,
Diana Dahm og Tove Hansen.
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INVITATION

OFFICIEL INDVIELSE
FOLKEKIRKENS HUS
20. MARTS 2016
PROGRAM
10.00 - 11.15

Festgudstjeneste i Budolfi Kirke ved biskop Henning Toft
Bro. Aalborg Domkirkes kantori og solister medvirker.
Margrethe T. Østergaard, dirigent, Erling A. Thomsen, orgel

11.15 - 11 30

Procession fra Budolfi Kirke til Folkekirkens Hus med
biskop Henning Toft Bro, domprovst Niels Chr. Kobbelgaard og Budolfi Kirkes meninghedsrådsformand, Jette
Engelbreth, i spidsen

11.30 - 12.15

Folkekirkens Hus byder gæsterne velkommen, og derefter er
der taler ved biskop Henning Toft Bro, lederen af Folkekirkens Hus Henrik Thorngaard, Budolfi Kirkes meninghedsrådsformand Jette Engelbreth og formanden for byggeudvalget Bent Flyvholm

12.15 - 12.30

Musikalsk underholdning

12.30 - 13.15

Reception med let traktement i Folkekirkens Hus

12.30 - 16.00

Folkefest i stort telt på Gammel Torv (lige uden for
Folkekirkens hus) med musikalsk underholdning og gratis
pølser og øl (1 time)

16.30 - 17.30

Passionskoncert i Budolfi Kirke ved Aalborg Domkirkes
kantori og solister. Margrethe T. Østergaard, dirigent. Erling
A. Thomsen, orgel
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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

