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KONTAKT
Alt personale har postnr. 9940 Læsø, og træﬀes e7er a7ale.
Kirkebogsførende Sognepræst: Eva Bernhagen
Holmelundsvej 6, Byrum,
☎ 21491001
evb@km.dk ( Barsel pr. 25/11 - 2016 )
V/præstens ferie-fridage
Vesterø Præstegård,
Strandvejen 10.
☎ 96659043 / 21343717
Organist: Kasper Køhl Jensen

☎ 98491807/23292710
kasperkj@mail.dk

Læsø Graverteam:
Astrid Petersen
BirgiSe Melchjorsen
Lone Wachmann
Kordegn: Grethe Nyeng Havnhøj
☎ 24976434 træﬀe[d [rs. og fre. kl. 10 - 11.30
ons. kl. 12-13.30 eller læg en besked og du kontaktes.
gnh@laesoekirker.dk
vedr. kirkebogsregistrering gnh@km.dk
✉ Postadr.: Hovedgaden 50, Byrum.
Kirkesanger aﬂøser: Preben Mikkelsen

☎ 21326628

Byrum Kirkegårdskontor
Hovedgaden 50, Byrum
☎ 20107090 bykiko@mail.dk
Kirkeværge Byrum: Karsten Petersen
Stoklundvejen 8, Byrum, ☎ 31242179
Østerby Kirkegårdskontor
Østerbyvejen 77, Østerby
☎ 21451008
oesterby@laesoekirker.dk
Kirkeværge Østerby: Andreas Haaber
Krogen 2, Østerby, ☎ 20136897
Vesterø Kirkegårdskontor
Præstevejen 37, Vesterø
vestero@laesoekirker.dk
Kirkeværge Vesterø: Karl-Dieter Kessler
Holmbækvej 10, Vesterø, ☎ 98491095
Læsø Menighedsråd indNl 30/11-2016
Formand: Olav Juul Gaarn Larsen
Juelsmindevej 2, Byrum
☎ 23473005 oj@laesoe.dk
Øvrige rådsmedlemmer: Jørgen Toblund,
Judith Christensen, Helle Rans
Elmer Haaber og Bodil Kessler.
Læsø Kirkers Menighedspleje
Formand Mariann Toblund
Kongevejen 3, Vesterø
☎ 21763340 / mariann.toblund@gmail.com
Besøgstjenesten v/ Jørgen Toblund
☎ 53620651 / mjtoblund@gmail.com
Søndags-Caféen v/ Tove Hansen
☎ 23308505 / tove-hansen@mail.dk
Læsø Menighedsråd fra 1/12-2016:
Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber,
Else-Marie Pedersen, Lilli Jensen, Miriam Hansen.
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www.laesoekirker.dk eller:
www.facebook.com/laesoekirker

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Læsø Kirker

måden dú kan følge kirken
- bag murene
Tirsdag d. 1. nov.
kl.13.00

- kom og bliv klogere på hvilke opgaver
menighedsrådet varetager
ved kirkerne på Læsø.
Menighedsrådet kan kontaktes ved
henvendelse til formanden eller
mail til 8437@sogn.dk
Dagsorden og referat kan, efter ønske, fremsendes pr. mail. og findes bl.a. i kirkerne.
Senere Menighedsrådsmøder kan først
annonceres efter det nye Råd er tiltrådt
1. søndag i advent.

Indsamling i Kirkerne på Læsø:
27. nov.: Læsø Menighedspleje
11. dec.: Danmission - Årets Lucia indsamling
24. dec.: Børnesagens Fællesråd
1. jan.: Bibelselskabet
22. jan.: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
5. feb.: Læsø Menighedspleje
26. feb. Diakonhøjskolen
TAK for enhver gave til dette arbejde!
Transport problemer….
GRATIS Kirketaxi kan benyttes til bl.a.
gudstjenester - også på Plejehjemmet.
Se mere på www.laesoekirker.dk
☏ 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 bidrage til et spændende blad
modtager KirkeNyt gerne dit indlæg:
☎ 24976434 eller gnh@laesoekirker.dk

Deadline senest d.15. januar 2017
Alle ønskes en velsignet jul
og et lykkebringende nytår
Redaktionen & Læsø
Menighedsråd

At rejse er at leve
…påstod den berømte eventyrdigter H.C. Andersen,
der selv foretog
mange rejser med
hestevogn og damper rundt ad Europas lande- og flodveje. Når han var
kommet hjem fra
en veloverstået rejse, satte han sig ned for at skrive. Rejsen fungerede for H.C. Andersen som et
sted, hvor han fandt inspiration til sit arbejde.
Måske var det også i udlandet, at han blev mere
opmærksom på sit fædrelands fortræffeligheder
og kvaliteter. For H.C. Andersen var det at rejse et livstema.
Når vi rejser, bliver livet mere intenst
I citatet bliver det tydeligt, at der er forskel på at
leve. Man kan være i live på flere niveauer og i
forskellige bevidsthedslag. Når vi rejser, bliver
livet mere intenst. Virkeligheden opleves på en
anden måde; det bliver muligt for os at anskue
vores tilværelse mere klart.
Men hvordan og hvorfor rejser vi? Det kan der
være mange grunde til. Udgangspunktet for rejsen kan være nye oplevelser; tid til at være sammen med familien; flugt for at redde livet; rejse
med henblik på at få et bedre liv økonomisk eller
socialt. Sidst, men ikke mindst, er pilgrimsvandringen også en form for både indre og ydre rejse, der har til formål at skærpe bevidstheden og
bruge kroppen. Og målet kan være et religiøst.
Her er det ikke længere at nå frem, der er formålet med rejsen, men rejsebevægelsen bliver et mål
i sig selv. Hvad gør det ved os at være undervejs?
Kan man opleve det sådan, at lagene skrælles af
en, at man kan gå sig til en ny struktur?
Slip tankerne
En pilgrimsvandrer beskriver det således: ”Når
man går uden at have travlt og lader roen komme – åbner vejen sig. Glæden og lykken træder
i forgrunden – og problemerne kan pludselig synes meget langt væk. Det jeg oplevede eller rettere genopdagede, var, at jeg ikke var mine tanker, men at jeg var noget større, som tankerne opstod i. Tankerne - og de medfølgende problemer
– var noget, jeg kunne lade være, til det var tid
til at løse problemet. Jeg oplevede at vandre og

samtidig hvile ind i den, jeg er bagved tankerne.
Og så skete der noget andet – jeg oplevede noget
større var i mig og med mig – og når jeg slappede af ind i det, så oplevede jeg, at jeg på en
måde blev mindre – svandt ind - at det var som
om, jeg blev ført. Min personlighed blev sat lidt
på standby, og jeg blev på en måde gået i stedet
for, at jeg gik.”
At rejse og at flygte sætter dybe spor
I vores del af verden regner vi det for en menneskeret at rejse på ferie. Vi må rives ud af det travle
hverdagsliv for at restituere og tanke op. I 2015
blev dette billede ganske ændret, da flygtninge
fra krigen i Syrien begyndte at dukke op på de
græske øer. De ankom udmattede og angste uden bagage i små, overfyldte gummibåde, mens
der et andet sted på øen ankom feriegæster med
fly udhvilede og forventningsfulde med kufferterne
fulde af livsfornødenheder. Hvem har ret til at rejse? Den, der har råd til det, eller den, der føler sig
tvunget til det? På flugten står mennesket nøgent
uden sin vante kontekst omkring sig, sit netværk
eller sine ejendele. Her er vi alle ens. At rejse og
at flygte sætter dybe spor i vore liv og påvirker
os selv og vore omgivelser.
Migrantens dobbelte blik

Forfatteren Saida Benakrich rejste fra Marokko til
Danmark i en alder af 11 år. Hun flyttede samtidig
også fra landet og ind til byen. Hun oplevede at
få migrantens dobbelte blik. En opmærksomhed
på, hvilke forventninger der er til det at være dansker og leve i Danmark, samt erindringen om det
hun har ladt bag sig i sit hjemland.
Side 3

Saida Benakrich er forfatter til romanen”Rejsen".
En roman, som sætter sig i krop, sjæl og hjerne.
Den åbner for et univers af tab, vemod og stædig
overlevelsesvilje, som præger mange migranters liv. Samtidig er den et skarpt indlæg i debatten om islam, integration og medborgerskab
i Danmark.
Især de passager, hvor migrantens erfaringer beskrives gennem barnets og teenagerens krop og
sjæl, kan mærkes og gør det tydeligt, hvad forventningen om ”tilpasning” til det nye samfund
reelt dækker over: ”Det er, som om alle de tillærte
normer, bestemt og formet af historie og kultur,
og som har givet mening og farve til mit livsindhold, i det nye land opleves som værdiløse eller
måske direkte i modstrid med det, der er almindelig praksis i Danmark. (…) Kunne jeg være
sikker på, at et kindkys betyder det, jeg tror?
Kunne jeg egentlig være sikker på noget som
helst? Slagte- og spiseregler, familietraditioner,
vielser, særlige fridage og helligdage, speciel humor og en del andet som f.eks. noget så simpelt
som det at gå over vejen. ”
Kan man leve i to lande på en gang? Hvorfor
længes vi efter at være et andet sted, end lige
der, hvor vi befinder os? Og hvad gør det ved
et menneske at flytte sig fra land til by?
Indvandring medfører frygt
Når nogle begiver sig ud på en rejse, er der andre, som modtager de tilrejsende. Både folkekirken og samfundet som sådan har en udfordring ved at rumme disse nye medborgere.
Hvad kan vi gøre for at undgå at blive lammede
af den frygt, som indvandring medfører? Og
hvad er det vi frygter? Er det frygten for at miste danskheden? Og behøver vi at miste noget
ved at få nyt tilført?

Bøn for nationen i Helligåndskirken i København
Jeg, en fremmed i verden
Måske er det også vigtigt at pege på en anden
problemstilling, nemlig det eksistentielle ved at
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være flygtning og fremmed. Det er et grundvilkår ved menneskelivet, som vi deler med hinanden. Jeg er selv fremmed i verden, og det bliver jeg mindet om ved flygtningenes ankomst
til Danmark.
Kristus er med os i båden
Forsidebilledet er hentet fra en af glasmosaikkerne i Østerby kirke. Det forestiller Jesus i båden
med disciplene ude på havet. Der er høj søgang,
og en bølge er ved at vælte ind over dem. Disciplene klynger sig skræmte til Jesus; de holder
fast i ham og beder ham om at stilne stormen.
Heldigvis for dem var de ikke alene i båden den
dag på den farefulde færd. Jeg tror også, at Kristus er med i hver eneste flygtningebåd, der krydser Middelhavet. Hvor skulle han ellers være?
Eva Bernhagen

Tryghed - hvad er det?
Velfærd og tryghed er to ord, der optager os meget. Vi sidder hele tiden og vurderer, er vi trygge,
og får vi velfærd nok. Her i Danmark har vi vænnet os til trygge rammer og stigende velfærd så
længe, at det er blevet en selvfølge for os; noget
vi har ret til, eller måske endda krav på, men nu
er frygten begyndt at snige sig ind! Vi må beskytte det, vi har, så fattige og forfulgte mennesker ikke kommer og tager det hele fra os.
Kan velstand fremme trygheden?
Hvad er det egentlig, der gør os trygge?
Er det en massiv beskyttelse af materielle værdier, så andre, der lever fattigere end vi gør, ikke kommer og tager dem? Eller er tryghed noget, vi har inden i os selv? Velstand fremmer ikke trygheden, tværtimod! Frygten hos os forøges
jo større forskellen bliver på os og dem, der har
langt mindre. Vi kommer nemt til at møde dem
med hån og foragt, fordi vi føler, de kommer for
at tage det fra os, vi har. Den holdning forøger
ikke trygheden, hverken for os eller for dem.

Kan man være tryg alle steder?
Jeg så en Tv-udsendelse fra et fængsel i U.S.A.,
hvor et antal fanger var kommet til den overbevisning, at det kristne evangelium var det eneste holdepunkt, der kunne give dem fred i sjælen og gøre dem i stand til at se så meget bort fra
sig selv, at de kunne respektere andre og have
omsorg for dem. En af fangerne blev spurgt, om
han glædede sig til at komme ud af fængselet,
nej svarede han, den respekt, omsorg og tryghed
mine medfanger har givet mig her, på grund af
troen på evangeliets budskab, tror jeg ikke, jeg
kan finde der ude.
Hvad gør os trygge indeni?
Det holdepunkt, det kristne evangelium er, uanset hvor vi er, og hvad livet bringer os, er efter
min mening den eneste ægte tryghed der findes.
Troen på evangeliet gør os ikke i stand til redde
hele verden, men taknemligheden over den betingelsesløse tilgivelse vi ufortjent får, kan hjælpe os hver især med at gøre en lille forskel.
Derfor er forkyndelsen i vore kirker og oplæringen af menigheden og de døbte børn en betingelse for, at alle, der ønsker det, kan få del i den
tryghed kun troen på det kristne evangelium
kan give os.
Olav Juul.

Nyt fra Menighedsrådet
Restaureringen af kalkmalerierne i Vesterø kirke kan nu gå i gang, så snart Nationalmuseet har
tid til at løse opgaven. De nødvendige undersøgelser er afsluttet for flere år siden.

Vi er derfor meget glade og taknemlige for, at Augustinus fonden har doneret 2,1 mill. og Kirkeministeriet har bevilliget 0,8 mill. det skulle kunne
dække alle omkostninger ved restaureringen. Nu
venter vi bare på at komme i gang, kirken lukkes,
mens arbejdet foregår, hvornår det sker, og hvor lang
tid opgaven varer, ved vi ikke endnu. Restaureringen vil sikre malerierne i lang tid frem over, og
vi glæder os meget til se det færdige resultat.
Olav Juul

Gardiner I Byrum Kirke!
Hvorfor nu det?
2014, da Byrum Kirke blev restaureret var det tydeligt, hvor stor en skade sollyset havde haft på
de malede flader og på billederne i Kirken.
Menighedsrådet talte om at få sat solfilm på alle
vinduer for at beskytte det nyrestaurerede inventar! Mange eksperter er involveret, når det gælder restaurering af en middelalder kirke!
Men udviklingen overhalede beslutningen i MR.
Efter Byrum Kirkes færdige restaurering opstod
der skader på bænkene. Små blærer boblede op
på bænkene over for vinduerne, og arkitekten
blev tilkaldt for at finde årsagen til skaderne.
Herefter var næsten alle eksperter enige om, at
det var solens stråler, der gjorde udslaget og var
samtidig af den mening, at den bedste løsning
var at sætte solfilm på vinduerne.
For at bremse skaderne på
bænkene, måtte der sættes
gardiner op, indtil solfilmen
kan monteres. Stiftet syntes
også, det lød som en fornuftig beslutning at sætte
solfilm på vinduerne. De
sendte anmodningen videre til Nationalmuseet, der
efter et par uger svarede et
stort NEJ! Hvis Byrum Kirke skal beskyttes mod
sollys, anbefaler Nationalmuseet, at det bliver
med gardiner, og at Menighedsrådet tager kontakt til en arkitekt, som skal komme med en skånsom løsning. Det er her, vi er kommet til nu!
De nuværende gardiner er sat op for at bremse
skaderne, og så bliver det op til Menighedsrådet
at træffe den helt rigtige løsning i samarbejde
med en arkitekt!
Jørgen Toftlund

Kalkmalerierne er national kulturarv så selvfølgeligt skal de vedligeholdes, men vi har ikke haft
økonomisk mulighed for at udføre så stor en opgave for egne midler.

Sognepræst Eva Bernhagen går på barsel fredag d. 25. november og har sidste gudstjeneste
d. 27. november, 1. søndag i advent.
I skrivende stund arbejdes der på at finde en
afløser i barselsperioden.
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Nye MR- medlemmer
Ved aftalevalg lykkedes det endnu engang for læsøboerne at få et nyt menighedsråd for de næste
fire år. Det nye MR træder i funktion i begyndelsen
af det nye kirkeår, 1. søndag i advent, der i år falder den 27. nov. Det nye menighedsråd 2016 2020, der består af seks medlemmer samt sognepræst Eva Bernhagen, er fra Vesterø Sogn:
Bodil Kessler og Lilli Jensen med suppleanterne
Helen Jensen og Lisbeth Højer. Fra Byrum Sogn:
Else-Marie Pedersen og Anker Juul Strøm med
Heidi Juul Strøm og Anette Agerbo som suppleanter og fra Hals Sogn: Elmer Haaber og Miriam
Hansen med suppleanterne Frits Mortensen og
Peter Havnhøj.
Bodil Kessler og Elmer Haaber har været faste
MR-medlemmer siden henholdsvis 2005 og
2012. De øvrige er helt nye i MR-regi.
Miriam Hansen:
Jeg er gift med Klaus, og
vi har tre børn, Jesper og
Jonas, der er voksne og Line på 15, der går på efterskole. Jeg arbejder i Læsø
døgnpleje som social og
sundhedshjælper, fortrinsvis i udegruppen.
Folkekirken har fra barnsben været en del af mit liv og
er det stadig. Jeg blev opdraget med, at det var naturligt at gå i kirke om søndagen, gerne hele familien. Selvom vi børn godt kunne synes, det var lidt
kedeligt, forbinder jeg det med hygge, og kirkegang har givet mig en god ballast. I dag forbinder
jeg stadig kirkegang med hygge og har det dejligt
med at være en del af gudstjenesten med prædiken,
orgel og salmer. Jeg kommer gerne i kirken. I mange år har jeg været leder i fredagsklubben i Østerby, der er en del af Danmarks folkekirkelige søndagsskoler, derfor har børn i kirken helt naturligt min interesse. Via mit arbejde er jeg i kontakt med mange ældre mennesker, og føler også
det er vigtigt, at kirken når de ældre på øen. Folkekirken er for alle, og jeg ser gerne nytænkning,
men det skal ikke gå ud over det kristne budskab,
som er det vigtigste i kirken.
Jeg føler, at Læsøs 3 kirker hører sammen og oplever også at der i dag er stort sammenhold i Læsø kirker både fra menighed og personale i kirkerne. Jeg er klar over, at det er en stor opgave
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at være i menighedsrådet, og at der er meget at
lære, men er klar til at tage udfordringen op.
Else-Marie Pedersen:
Er 69 år og kom til Læsø
i 1972 sammen med min
mand Børge, der var ansat som Klitplantør ved
Læsø Klitplantage. Jeg
blev ansat på Læsø skole i 1974 som sekretær og
arbejdede der i godt 40 ½
år, de sidste 6 år også som
administrativ leder. Har i
den forbindelse også haft et samarbejde med Kirkens personale vedrørende arrangementer, hvor
eleverne har været involveret.
Vi har 3 sønner, der alle er gift og hver har 2
børn, de er bosat i henholdsvis København,
Gentofte og i Malaysia.
Jeg blev i foråret spurgt, om jeg havde lyst til at
stille op til Menighedsrådsvalget senere på året.
Da havde vi lige fået at vide, at Børge var uhelbredeligt syg af kræft. Han var lige blevet udskrevet fra Sygehuset og var kommet hjem, og vi havde ønsket, han skulle passes herhjemme. Derfor
ville jeg ikke engang overveje det, men ville på
den anden side ikke udelukke, at jeg på et senere
tidspunkt ville have lyst til det. Da Børge så allerede i juni måned døde efter 50 års ægteskab, var
min tilværelse blevet en helt anden. Og jeg indser, at jeg selv for at komme videre må sørge for
at komme ud mellem andre og komme i gang med
noget. Så jeg valgte at sige ja til at stille op, da
jeg igen blev spurgt. Også fordi jeg har forstået,
det er et både spændende og seriøst arbejde, der
bliver udført.
Jeg håber og ønsker, Læsø vil beholde sine 3 kirker og også fremover bruge dem på skift til forskellige aktiviteter også ud over gudstjenesterne.
Jeg finder det positivt, at der er mange aktiviteter
på kirkeområdet. Især aktiviteter for børn i alle
aldre da såvel babysalmesang som konfirmandprojekter kan give dem en god oplevelse med Kirken helt fra små, så de bliver vant til at komme der.
Og samarbejde mellem Kirken og Skolen finder
jeg vigtigt, især på det musikalske område, da
der er dygtige mennesker begge steder, og man
kan drage fordel af hinandens kompetencer.

I min egen barndom, har jeg ikke været vant til
større kontakt med Folkekirken. Vi blev døbt og
konfirmeret som en naturlig ting, og var nogle
gange i kirke juleaften og til dåb og bryllup i familien. I mit voksenliv har vi altid fulgt med i,
hvad der foregik på det kirkelige område og kommet i kirken ved særlige lejligheder og til koncerter og lignende. Og nok ikke mindre efter vi
er blevet ældre, hvor der nok har været mere ro
til at komme i kirke.
Men jeg har også den følelse, at Folkekirken
ikke nødvendigvis betyder, man skal være fysisk til stede i kirkebygningen, men også er noget, man har i sine tanker og sind.
Lilli Margaret Jensen:
Hvem jeg er, er der vist
ingen, der er i tvivl om!
Da vi kom til Læsø i 1985
fra Sømandshjemmet i
Grønland, og købte det
nedlagte sømandshjem i
Vesterø for at drive det videre i samme ånd, blev vi
så godt modtaget. Vi følte os velkommen og nød
samværet med de mange dejlige mennesker, der
kom og hilste på - og ikke mindst det trofaste personale vi havde år efter år. Ofte fik vi også besøg
af beboere, der kom i Kirkerne og missionshusene, som indbød os til at være med, og vi følte
det naturligt at være en del af menigheden her.
Da vi senere – efter at vi havde måttet sælge pga.
sygdom – atter kom til kræfter, gik vi aktivt ind
i arbejdet i og for kirken, også i menighedsrådet,
og nu er der så bud efter mig igen. Efter jeg for
8 år siden blev alene, har jeg døjet med forskellige lidelser, men det er jo godt, vi er flere til at
samarbejde og støtte hinanden.
I menighedsrådet drejer det sig om at få vores kirkelige arbejde til at blomstre og udvikles i samarbejde med det dejlige personale, der gør et virkeligt godt og smukt arbejde i og omkring vore kirker, og i vores fælles arbejde omkring menigheden på Læsø og vore mange gæster og tilflyttere, der gerne skulle føle sig lige så velkommen på
øen, som vi gjorde. Man kommer jo ikke udenom, at der i MR -regi er meget papirarbejde, og
mange udfordringer der skal tages stilling til, og
det har jeg jo prøvet før. Nu håber jeg så, jeg kan
være til nytte og gavn og være med til at sætte
præg på fortsat liv og vækst i Læsøs kirkeliv.

Efter min kære Eriks død fik jeg bare den mest kærlige hjælp og trøst, troede ikke jeg kunne blive her
på øen, men nu tror jeg ikke, jeg kan undvære den
og de mange venner, der er omkring mig, hvilket også gælder mit liv med kor og kirkesang.
Anker Juul Strøm:
Jeg er 46 år, født og opvokset på Læsø. Jeg er
oprindeligt uddannet teknisk assistent i bygge/anlæg, faglært landmand i
planteavl og svin - og siden hen falckredder og
indsatsleder brand, som i
dag er min hovedbeskæftigelse. Jeg er bosiddende
på Remmerne med Heidi og vi har sammen 3
børn – Julius 13, Janus 10 og Johanne 6. I min
fritid driver jeg et firma sammen med min kone,
hvor hendes primære arbejdsopgaver er Læsø
Garnspinderi samt bogholderi for os og for andre
firmaer, sammen varetager vi opgaven som bedemænd i firmaet Læsø Begravelsesforretning.
Jeg er vokset op i en familie, hvor de kristne værdier var tydelige. Det har jeg taget med mig ind
i mit voksenliv – og jeg har nu lyst til at bidrage
til arbejdet med at videreføre disse værdier og den
kristne kultur i vores samfund. Jeg synes, det er
spændende at være med til at bevare og videreudvikle vores kultur, bl.a. i form af vores kirker
og de dertilhørende aktiviteter.
Jeg mener, at det er vigtigt, at de kommende generationer vokser op med en bevidsthed om, at
vi tilhører den kristne tro og jeg vil gerne arbejde
for, at der sker en fortsat styrelse af fællesskabet
i og omkring Læsøs menighed. Det er vigtigt,
at kirkerne bevares som kulturarv, men også til
det fællesskab, som vi opbygger og benytter samt
bevares til den rolle, de spiller i vores liv ved bestemte lejligheder, f.eks. dåb, bryllup og begravelse.
Mine interesseområder er mange, og derfor er der
ikke specielle områder, som jeg prioriterer frem
for andre, men vedligeholdelsen af kirkerne og kirkegårdene ligger mig meget på sinde og er spændende at følge.
Jeg nyder at følge kirken i vores dagligdag og
til højtider, da dette er med til at fuldende årets
gang - såvel som livets gang - og cementere
min egen tro på det evige liv.
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Åndepust af fred og ro i hverdagen
En pause midt i vort pulserende liv i et af vore
kirkerum kan til stadighed give et åndepust af
fred og ro i hverdagen. Mange turister og lokale
har imidlertid i den gamle middelalderkirke i Byrum i løbet af de sidste tre måneder kunnet få en
særlig oplevelse, når de på torsdage har deltaget
i andagter / små gudstjenester med sange og bønner fra Taizé.
Personligt kom jeg ind i kirken under initiativtagernes forpremiere til en af de første torsdags
– Taizé og blev dybt grebet af de smukke enkle
sange på få linjer, der blev gentaget i flere minutter, så såvel melodi som tekst fik lov at rodfæste sig i mit hjerte. Der kan altid skabes en rar atmosfære med sang og bøn – også uden for kirkens
rum – men netop i huset med kirkenavn bygget til
Frelserens ære, er rammerne så harmoniske, smukke og ægte og frem for alt et godt sted at komme tættere i Guds nærvær. Disse rene og klangfulde stemmer hensatte mig til et andet sted og en
anden tid, alle mine sanser smeltede i et og gav
mig tillige med bønner og skriftlæsninger så megen nydelse, ro og fordybelse, at jeg udelukkede
alt omkring mig og blev styrket af franskmanden Jacques Berthiers:

”Læg al din uro, læg al bekymring, for i
Guds nærhed mangler du intet.
Læg al din uro, læg al bekymring: Du
har alt i Gud”.
Et enkelt lille eksempel på en af Berthiers utallige fine tekster og kompositioner, som man kan
finde blandt 122 sange i hæftet ”Syng lovsang
hele jorden”, Kirkefondets danske udgivelse fra
2008. Samme år udkom den første danske CD
med sange fra Taizé, der er et godt supplement
til sanghæftet, og meget apropos har vores præst,
Eva Bernhagen, været med til at indsynge den.
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Eva har også tidligere præsenteret os for nogle
enkelte Taizé-sange i forbindelse med Natkirke
arrangementer her på øen, men det er først her i
sommer, at det er blevet aktuelt med en ugentlig
Taizé-andagt.
Dette nye tiltag har
vakt god interesse,
siden det startede i
Byrum Kirke 28. juli, men andre steder
i landet har det været eksisterende i flere år. Vi skal imidlertid over syv årtier tilbage i historien
for at få et indblik i
Taizé-fællesskabet
og dets grundlæggelse:
En 25-årig ung schweizer Roger Schütz fik den
indskydelse: at et liv i fællesskab kan være et
tegn på, at Gud er kærlighed, og kærlighed alene. Det var for ham vigtigt at skabe et fællesskab, hvor hjertets godhed og enkelthed ville være midtpunktet i alting, så da han i1940 ankom
alene til landsbyen Taizé i Bourgogneområdet i
Frankrig, forberedte han sig på at skabe et broderfællesskab, hvor forsoning skulle være en levende realitet hver dag. Der kom år for år flere
brødre til, der som han selv så deres åndelige opgave i at bede for den kristne enhed, og i 1949
aflagde flere af dem evighedsløfte til et liv i cølibat og dyb enkelhed. Deres håb var at kunne
samle unge mennesker og for fælles bøn mellem
kristne trossamfund fra forskellige lande. Protestanter, romersk-katolske og russisk-ortodokse
brødre fra mere end 25 lande lever således sammen i klostret og har på trods af konfessioner alt
til fælles – bortset fra nadveren, som hvert trossamfund holder hver for sig. Brødrene modtager
ikke økonomisk hjælp, de har lov at bibeholde
deres sociale erhverv og deres retmæssige arv gives til de fattige. Brødrene hjælper også i dag i
fattige områder langt borte fra Europa, og siden
1950`erne har hundredtusindvis af unge fra alle
kontinenter tilbragt en uge eller mere i Taizé, hvor
gudstjeneste, bøn, bibellæsning, sang og stilhed
er centrale punkter, og hvor de ved troens kildespring søger en mening med deres liv, så de kan

tage ansvar i de samfund, de lever i og kommer
tilbage til.

og beundrede dem meget. Alt dette var jo i sig selv
ret stort, men inden jeg gik, bad han mig oversætte fra fransk til dansk: ”Gud er kærlighed, Gud
er lys, Gud, vores far”, Jeg indlæste det tillige på
hans båndoptager, der gik en måned, og så fik
jeg et postkort fra Berthier med denne lille tekststump sat ud på noder, som jeg kunne synge som
en af hans Taizé-sange. Nu synger vi den i Maria
kirken, og den er også tilføjet i sanghæftet ”Syng
lovsang hele jorden” til brug her på Læsø”.
Hvis du endnu ikke har oplevet Taizé i Byrum
Kirke, kan du stadig nå det. Vi har andagt tors.
3. nov. kl. 16.30 og Natkirke med Taizé tors.
10. nov. kl. 20.00, hvor der vil være bønner,
læsninger, sange og stilhed.

Kirsten Melchjorsen.

Og nu har vi så også på Læsø fået denne særlige
gudstjenesteform, hvor fællesskabet i sangen er
det bærende med meget enkle sange, to til firestemmige udgaver, men også enstemmig. Den
samme sang, der måske synges fra fem – til ti, ja,
op til 15 gange, så man synger sig ind i sindet.
Forkyndelsen er alene de skrifter, der bliver læst
op og som passer til søndagens tekst, der er fem
minutters stilhed til egen bøn og fordybelse, og
der er ved knæfald og alterskranke stillet smukke
ikoner, levende lys og det bærende kors op. Der
er stilhed i kirken, når man kommer, og der er
stilhed, når man går igen. Man kan aldrig komme
for sent, selvom man kun kan være til stede i 10
min. er det fint, og man kan lige så stille smutte
igen. Har man ikke lyst til selv at deltage i sangen, kan man blot være lyttende og få et øjebliks
fred. Det er netop kombinationen af det hele, der
får hver enkel deltager fyldt op.
Det er Eva Bernhagen og kordegn Grethe Nyeng
samt en gruppe frivillige, der er pionerer på det
nye tiltag, godt suppleret af professionel sanger,
Eva Rungwald, der er deres supervisor og som
har hjulpet dem med at få torsdags – Taizé gjort
til en realitet i Byrum kirke. Eva Rungwald er ret
erfaren på området, idet hun de sidste fem år har
været fast sanger ved Maria kirkens Taizé i Kbh.
Hun har ikke besøgt selve Taizé – klostret, i dag
Forsoningskirken, men fortæller om den store oplevelse hun for mange år siden havde i Frankrig.
” Da jeg fra 1981-83 studerede gregoriansk sang
og kirkemusikhistorie i Paris, fik jeg en veninde,
der var gode venner med Jacques Berthier, og hun
tog mig med hen til ham en dag. Vi snakkede og
snakkede om musik, jeg kendte godt hans sange

SOGNEARRANGEMENTER:
Kirkens Arrangementudvalg står bag disse
aktiviteter, der byder på en række interessante
foredrag, film og berigende fællesskab i
Læsø Sogne.
Indhold til både krop og sjæl.
Tirs. d. 15. nov. kl. 19.30 Kirkensgaard
Sogneaften v/Finn Feilan, Hanstholm.
Fortælling om små pilgrimsvandringer og
Nordjysk Retræte.
Tirs. d. 22. nov. kl. 19.00 Læsø Bio
FILMKRÆS: Husk tilmelding.
Følg nærmere annoncering.
Tirs. d. 13. dec. kl. 14.30 Læsø Plejehjem
Sogneeftermiddag/Adventshygge
Pakkespil og evt. Luciabørn.
Tirs. d. 24. jan. kl. 19.00 Læsø Bio
FILMKRÆS Husk tilmelding.
Følg nærmere annoncering.
Tirs. d. 7. feb. kl. 14.30 Læsø Plejehjem
Sogneeftermiddag v/NN
Kyndelmisse/Lys
Tors. d. 23. feb. kl. 19.30 Kirkensgaard
Sogneaften v/Lise Munk Petersen
En aften om Jeppe Aakjær
i anledning af hans 150 års dag.

Hjertelig velkommen
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Menighedsplejen
Hver søndag fra kl. 15-17 er der i Søndagscaféen dækket op til kaffe og hyggesnak i sognehuset ”Kirkensgaard” på Kærmindevej 1 i Byrum.
Det er Læsø Kirkers Menighedspleje, der har taget initiativ til at genåbne cafeen, hvor en række
personer har meldt sig til at brygge kaffen, bage
en kage og være nærværende. Og så må det komme an på en prøve, om nogen har lyst til at komme lidt ud søndag eftermiddag og møde nye mennesker og måske også gamle bekendte.

der fylder meget i din hverdag. En besøgsven
kan også være en man f.eks. går tur sammen med.
I begge tilfælde er du "med risiko for venskab”
velkommen til at kontakte besøgstjenestens
koordinator Jørgen Toftlund: tlf. 53 62 06 51

Det kunne også være, at naboen eller en ven har
lyst til at komme med, så man kan være fælles
om transporten.
Så tag din nabo eller en ven under armen og benyt dig af den gode mulighed for lidt afveksling
i tilværelsen. Vil du vide mere kan du kontakte
koordinator Tove Hansen tlf. 2330 8505 /9849
9151 eller formand for Menighedsplejen
Mariann Toftlund tlf. 21763340.
På Kirkensgaard er der dækket op til
kaffe og hyggesnak i Søndagscafeen

Vær også opmærksom på vores foldere, som
du finder mange steder rundt på Øen.

MENIGHEDSPLEJEN
tilbyder julehjælp
Brug for en hjælpende hånd til julen i år?
Send en kort begrundet ansøgning til præstens
mail: evb@km.dk eller i en kuvert
til Holmelundsvej 6, Byrum
senest fre. 25. november 2016.
I ansøgningen skal du angive hvilke
personer, du ønsker hjælpen skal omfatte.
Alle ansøgninger behandles diskret og vil
modtage svar i starten af december.
Menighedsplejens besøgstjeneste begyndte for
et år siden.
Den har haft en helt fantastik start!
Vi er for tiden 15 besøgsvenner, der tager ud og
besøger borgere på Læsø, som ønsker et regelmæssigt besøg til en hyggelig snak, og da det
har vist sig, at interessen for besøg er så stor,
kan vi godt bruge endnu flere besøgsvenner.
Har du omvendt lyst til at få en besøgsven, skal du
heller ikke holde dig tilbage! Det kan jo være, at
du lige nu gerne vil have en at tale med om ting,
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Vil du vide mere kontakt
Menighedsplejen v/ Mariann Toftlund
eller Sognepræst Eva Bernhagen.

Sognekalenderen
Tid - sted / arrangør

Beskrivelse af arrangementet

1. nov. 13.00 Kirkensgaard
Læsø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

3. nov. 16.30 - 17.15 Byrum Kirke Taizé -andagt
6. nov. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

13. nov. 15-17.00 Kirkensgaard Søndags - Café v/ Menighedsplejen
15. nov. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

SOGNEAFTEN

20. nov. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

22. nov. 19.00 Læsø BIO
Arrangementudvalget

FILMKRÆS tilmelding følg annoncering

27. nov. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/Menighedsplejen

4. dec. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/Menighedsplejen

11. dec. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

13. dec. 14.30 Plejehjemmet
Arrangementudvalget

Sogneeftermiddag med adventshygge og hjemmebag.

15. dec. 19.30 Byrum Kirke
Menighedsrådet

Syng Julen Ind

18. dec. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags- Café v/ Menighedsplejen

29. dec. 15.00 Østerby Miss.hus
Fredagsklubben & IM

Familie-juletræsfest for alle aldre

8. jan. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

10. jan. 19.30 Østerby Miss.hus
11. jan 19.30 i Kirkensgaard
13.jan. 19.30 Østerby Miss.hus

Evangelisk Alliance
Indledning (begge dage) v/pastor emeritus Johannes Christoffersen, Aarhus
Indledning v/Frank Brændstrup, Byrum

15. jan. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags- Café v/ Menighedsplejen

22. jan. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

24. jan. 19.00 Læsø BIO
Arrangementudvalget

FILMKRÆS tilmelding følg annoncering

29. jan. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/Menighedsplejen

5. feb. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

7. feb. 14.30 Plejehjemmet
Arrangementudvalget

Sogneeftermiddag med vinterhygge.

12. feb. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

19. feb. 15-17.00 Kirkensgaard

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

23. feb. 19.30 Kirkensgaard
Arrangementudvalget

SOGNEAFTEN

13.jan. 19.30 Østerby Miss.hus

Søndags - Café v/ Menighedsplejen

Babysalmesang: 0-2 årige børn. Minikonfirmander: 3. & 4. klasse.
Fredagsklub: Børnearbejde hver fredag 15.30-17. Kirkens Kor: øver hver torsdag 10-12.
Annonceres i Læsø Posten, Kirkens hjemmeside / FB. Ændringer kan forekomme.
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NOVEMBER

Md. Dato Dagens navn

Østerby Kirke

3.
6.

Allehelgensdag 14.00 EB

16.00 EB
10.00 EB
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

8.
10.

20.00 Natkirke m/Taizé EB

13.

25.s.e.trinitatis

20.

Sidste s.i kirkeåret

10.00 EB + Strengekoret
10.00 FF
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

22.
27.

1.s. i advent

4.

2. s. i advent

DECEMBER

11.

10.00 EB + Kirkekoret ✶
10.00 XX

16.00 De 9 læsninger XX
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet XX

3. s. i advent

10.00 XX Lucia + Minikonf.✶

15.
18.

19.30 Syng julen ind FH
4. s. i advent

10.00 FH
9-9.30 + 9.50 - 10.20 + 10.40 - 11.10 XX Skolegudstj. Byrum Kirke

20.

14.00 XX Plejehjemmets gudstj. i Byrum Kirke

22.
24.

Juleaften

14.30 XX ✶

16.00 og 23.30 XX ✶

13.00 XX ✶

25.

Juledag

!

!

15.30 XX

26.

2. Juledag

10.00 XX

31.

Årets sidste gudstj.15.30 XX

1.

16.00 XX + Strengekoret ✶
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet XX

3.
5.

JANUAR

Vesterø Kirke

19.30 Salmemarathon

6.

19.30 Salmemarathon

7.

10.00 lørdagsdåb XX

8.

1.s.e.H.t.K.

15.

2.s.e.H.t.K.

10.00 J.C.
10.00 XX
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet HNK

17.
19.
22.

19.30 HNK
3.s.e.H.t.K.

10.00 HNK ✶

28.

29.

10.00 Dåbstræf XX
4.s.e.H.t.K.

31.

10.00 XX
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet XX

2.

FEBRUAR

Byrum Kirke

5.

19.30 Kyndelmis., Kirkekoret
Sidste s.e.H.t.K.

10.00 XX ✶

9.
12.

19.30 Salmemarathon
Septuagesima

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet HBM

14.
19.

Seksagesima

26.

Fastelavn

28.

10.00 XX + Strengekoret
10.00 HBM
10.00 LMP ✶
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet LMP

✶ = Indsamling/kollekt se s. 2 EB = Eva Bernhagen. XX = Fast vikarpræst under EB’s barsel.
Præstevikarer: FF = Finn Feilan. FH = Flemming Høeg. JC = Johannes Christoffersen.
HNK = Hanne Nøhr Kryger. HBM = Henrik Bang Møller. LMP = Lise Munk Petersen.
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Ændringer kan forekomme, i så fald håber red. at møde forståelse herfor.
Kirkens arrangementer annonceres tillige i Læsø Posten, og på kirkens
hjemmeside www.laesoekirker.dk

Meddelelser
VELKOMMEN
TIL
MENIGHEDEN:

26.06.16: Charly Berthel Kranker
30.07.16: Ronja Botchinsky Christiansen
30.07.16: Vibe Meta Fredborg
30.07.16: Romeo Theodor Maini Søgaard
25.09.16: Lucas Cormac Ladefoged Ryan
01.10.16: Karoline Nygaard Lindskou
01.10.16: Kajsa Victoria Melchjorsen
TILLYKKE
MED
VIELSEN:

11.06.16: Mari Kriistiina(Tiina) Kokko
og Kurt Birger Olsen
02.07.16: Brigitte Sørensen
og Niels Jakob Wiinholdt Glasius
26.08.16: Anna Maren Nielsen Madsen
og Ole Nielsen (velsignelse)
27.08.16: Birgitte Lundgård Clausen
og Martin Hofmeister
10.09.16: Ulla Pia Jensen og Erik Thøgersen

VI HAR MÅTTET TAGE AFSKED MED:
14.06.16: Børge Pedersen
19.06.16: Erland Peter Jacobsen
17.07.16: Ninna Gudrun Pedersen
23.07.16: Hjørdis E. Hendriksen
21.08.16: Niels Hald Pedersen
21.08.16: Barry Hutchings
09.09.16: Dorthe Erna Danielsen
Alle Helgens Søndag, 6. november, er den dag i
kirkeåret, hvor vi samles i kirken for at mindes
vore døde. I alle 3 kirker på Læsø vil vi mindes
de, der døde fra os i det forløbne år ved at læse
deres navne op og tænde et lys for dem.
Navnet vil blive læst op i den kirke, den døde
er begravet fra eller havde tilknytning til.
Alle Helgens Dag og disse særlige gudstjenester kan opfattes som;
· en hjælp og en trøst i sorgen over at have
mistet dem, som man holdt af
· en mulighed for at sige tak for alt det, vi har
fået givet gennem vore kære
· en stille stund, hvor vi får lov at høre Jesus
Kristus sige; “Græd ikke!"

Plejehjemmet & Poppelhaven
Gudstjenesterne på
Læsø plejehjem,
hver anden tirsdag
kl. 14.30, er åbne
for alle, også bosiddende ude på
øen er velkomne.
Ved transportproblemer tilbyder Læsø Kirkers
Menighedsråd gratis kirkebil via Læsø Taxi
☎ 30504565 - også til sogneeftermiddage, der
ligeledes foregår på plejehjemmet.
Poppelhavens gudstjeneste - én gang i md. kl.15.15
er alene for dennes beboere samt pårørende.

Institutions Gudstjenester
Tirsdage kl.14.30 på Plejehjemmet
November: d. 8. + 22.
December: d. 6.
Julegudstjeneste d. 22. i Byrum Kirke
Frivillige hænder søges til at ledsage
Januar: d. 3. + 17. + 31.
Feb.: d. 7. Sogneeftermiddag + d. 14. + 28.
POPPELHAVEN torsdage kl. 15.15
3. nov. + 1. dec. + 5. jan. + 2. feb.
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Denne salme er speciel for mig
SALMER & SANGE

Du som har tændt millioner af stjerner.
Af Johannes Johansen 1981-1982
Denne salme kom til at betyde ekstra meget for
mig for godt 6 år siden.
Hele familien var samlet i vores hjem, det var
den 23-6-2010, vi skulle vælge salmer til Egils
begravelse.

Mel.: Erik Sommer 1981
Tekst: Johannes Johansen 1981 og 1982

1.

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

2.

Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

3.

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.

Da faldt det for os alle ganske naturligt, at
denne salme blev valgt, den har så utrolig
meget i hvert eneste vers, som passer på Egils
måde at være på gennem hele hans liv.
Jeg kan her nævne noget fra hvert eneste vers:
- Jeg tror, der bliver tændt en stjerne for hvert
menneske, der forlader denne jord.
- Tilgivelse for ting der ikke blev gjort eller
sagt.
- Tak for hver glæde der fyldte vore hjerter og
hjælp til at bære vore byrder.
- Tak til mennesker som blev til vores støtte i
lyset og i mørket.
Jeg føler, at alt rummes i denne vidunderlige
salme.

4.

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

5.

Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.
Den Danske Salmebog 787

Ved enhver lejlighed hvor jeg har mulighed for
at vælge en salme, bliver det denne her, den
giver mig varme, eftertænksomhed og glade
minder i mit hjerte.
Tak, fordi jeg måtte komme med dette lille
indlæg i kirkebladet
Norma Sørensen

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
Hør Norma’s salme
sunget at Lene Siel på:

https://youtu.be/ZJ2mvNcXALY
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gnh@laesoekirker.dk

TAK til Norma fordi du delte din sang!

Martin Luther og konfirmanderne på Læsø
”For de unges skyld
skal man læse, synge, prædike, skrive
og digte. Ja, hvis det
kunne hjælpe, ville
jeg lade alle klokker
ringe - og spille på
alle orgler og bimle og bamle med alt,
hvad der kan bimle

2.

3.

Luther, Den tyske messe, 1526.
og bamle.”
I sept. og okt. har konfirmanderne gennemgået
et projekt, der hedder ”Luther og Story Line”
som en del af at gå til præst. Nedenstående art.
er en beskrivelse af dette projekt.

gjort dels via de personer, som konfirmanderne
hver især har lavet, og dels via et rollespil i og
omkring kirken. Her skrifter konfirmanderne –
nu iført masker - den synd, som deres person
har angret, og de gør bodshandlinger. (Foto 4)

Hvordan ser en by i senmiddelalderen ud?
Konfirmanderne skal i tid tilbage til middelalderen, hvor reformationen fandt sted. Derfor begynder vi med en indkredsning vha. musik, billeder
og aktiv søgning af oplysninger om senmiddelalderen. De fleste konfirmander ved i forvejen meget
om middelalderen, og hurtigt nævner de f.eks. borge, riddere og livlige markedspladser. ( Foto 1 )
Hvordan er det at være menneske i middelalderen?
Konfirmanderne skal forestille sig, hvordan det
er at leve i og omkring Olgaborg. Derfor skaber
hver konfirmand en person, der har liv og relationer. Det blev til 18 spændende personligheder;
lige fra krigeriske bønder, en herremand, der lignede Bill Gates, og til en kromutter, der gerne
ville gå i kloster! ( Foto 2 og 3)
Hvordan føles det at være en synder?
Konfirmanderne skal nu få en fornemmelse af
gudsbilledet i Middelalderen. Fænomener som
synd, anger, skrifte, skærsild, bod og fortabelse
skal udforskes og smages. Det bliver levende-

4. De møder også
en afladshandler,
der forsøger at
sælge dem afladsbreve. En konfirmand valgte at
sælge sine sko.
I kirken hører de første del af fortællingen om
Martin Luther, som selv var fyldt af angst og
kæmpede for at opnå frelse.
5. Vi slutter dagen
af med et nærende
middelaldermåltid bestående af
lækker byggrød,
brød m/pølse og
vand i våbenhuset.
Hvad synes du, at kirken skal fortælle om Gud?
Konfirmandernes egne synspunkter på Gud skal
nu formuleres. De udformer i fællesskab fem vig-

1. Den senmiddelalderlige by bygges op. Med de forskellige grupper af mennesker, der bor i en
sådan: bønder, håndværkere, borgere/købmænd, munkevæsen samt herremænd. Til sidst holdt vi
på god demokratisk vis en afstemning om, hvad byens navn skal være. Det blev Olgaborg.
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tige udsagn om Gud. I samlet flok begiver vi os til
kirkedøren for at proklamere vores opfattelse af Gud
–f.eks. ”Der er frihed hos Gud”. ( Foto 6 og 7)

Hvem bestemmer, hvad sandheden er?
I 1500-tallet åbnede verden sig med adgang til hidtil ukendte kontinenter. Nye varer blev tilgængelige.
Nye forestillinger om tro og livssyn opstod. Vi
er nødt til at tage stilling til, hvad vi tror på. (Foto 9)
9. Den opdagelsesrejsende Carlos de
Sevilla kommer forbi og fortæller om en
rejse, han har været
på med Christoffer
Columbus, hvor han
smagte nogle underlige jordfrugter.
Pludselig kommer pavens bandbulle til Luther.
Langt de fleste er på Luthers side – de vil ikke
finde sig i anklagen – de mest konsekvente konfirmander mener, at bandbullen skal brændes af!
(Foto 10)

10. Bandbullen brændes af til fryd og fornøjelse
6 og 7. Luther har allerede været der, for på kirkedøren finder vi fem vigtige teser fra Dr. Martin
Luther. Reformationen er i gang!
Organisten kommer også forbi og vi synger salmen ”Nu fryde sig hver kristen mand”, som Luther skrev i 1526. (Foto 8)

8. Vi bygger i fællesskab Lutherfiguren op. Luther is in the house!
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Da konfirmanderne kommer tilbage, er Lutherfiguren fjernet. Luther er blevet bortført! Har kejserens folk slået ham ihjel? Er pavens folk på vej
til Rom med Luther for at få ham brændt på kætterbålet? Eller er Luther allerede død?
Hvordan oversætter du en bibeltekst, så den
bliver forståelig?
Et brev fra Luther fortæller, at han er i sikkerhed
på borgen Wartburg. Brevet læses op, og konfirmanderne hører også fortællingen om hans imponerende bibeloversættelse. De skal nu selv i
gang med at oversætte bibeltekster. (Foto 11)
11. Vi hjælper hinanden med de mange
svære ord og begreber, og tre lignelser
gennemgås. Hvordan
kan vi forstå lignelserne, og hvilke budskaber er der?

Luther opholder sig i skrivestuen på Wartburg forklædt som Junker Jörg.
Hvad er det centrale i
vores kristentro?
Luther er tilbage i Wittenberg. Reformationen har
afdækket et behov for at
mennesker oplæres i den
kristne tro. Luther skrev derfor Den lille Katekismus, som rummer De ti bud, Trosbekendelsen,
Fadervor, sakramenterne, dåb og nadver.
Vi stiller fire
spørgsmål:
Hvad tror vi på?
Hvad er rigtigt
og forkert at
gøre? Hvordan
kan vi bede til
Gud? Hvordan
kan vi leve med
vores tro?

Preben Mikkelsen
fortæller om dengang han gik til
præst hos RavnkildeMøller og var nødt
til at lære Luthers
lille katekismus
udenad. Ved sin
konfirmation i Byrum
kirke blev Preben nemlig overhørt af præsten, og
man kunne ikke på forhånd vide, hvad han ville
spørge om!
I skrivende stund er vi nået til afslutningen af storylineforløbet, og alle de sidste tråde skal samles,
dels ved at afrunde fortællingen om Luther og konfirmandernes figurer, og at holde Reformationsgudstjeneste 30. oktober. Præsten prædiker som altid om Guds barmhjertighed og evangeliets frihed.
Vores Luther-figur er selvfølgelig med. Konfirmanderne læser egne bønner og tekster op. En tid vil
konfirmandernes kreationer kunne beses i Byrum
kirke, så kig gerne ind.
Tak, til konfirmander og frivillige, for et fornøjeligt og engageret samarbejde om Luther-projektet.

Stående fra venstre mod højre: Konrad, Victor, Esben, Natasja, Tobias (Eva) og Ditlev.
Knælende fra venstre mod højre: Ida, Fabian, Ane, Nadija, Emma, Tjarlie og Julius.
Derudover tæller konfirmanderne: Samir, Natascha, Laura, Jens Peter, Ayla og Marius,
der var fraværende, da billedet blev taget.
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12 udsendinge der kendte Jesus personligt
Før de blev apostle var de disciple. En discipel er en
elev eller lærling, mens en apostel er et sendebud.
I begyndelsen af Matthæusevangeliets kap. 10 kan
vi læse, at Jesus kaldte tolv disciple og gav dem
magt til at uddrive urene ånder og helbrede al sygdom og lidelse. Det er Simon kaldet Peter og hans
bror Andreas, Jakob, Zebedæus’ søn og hans bror
Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus søn og Judas Thaddæus, Simon Zelotes og Judas Iskariot. I Lukasevangeliet kap. 6 står der, hvordan Jesus valgte tolv
apostle blandt sine disciple. ”I de dage gik han (Jesus) op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine
disciple til sig, og blandt dem udvalgte han tolv,
som han så kaldte apostle”.
Efter Jesu død, opstandelse og himmelfart stod Peter frem blandt disciplene og gjorde rede for, hvordan en anden burde overtage forræderen Judas
Iskariots plads. To mænd blev udvalgt som værdige, og da man kastede lod imellem dem blev Mattias valgt. Der var nu tolv udsendinge, tolv apost-
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le, der alle havde kendt Jesus personligt.
Så er der den trettende apostel: Paulus, som først
hed Saulus. I Apostlenes Gerninger kap. 9 kan vi
læse, hvordan han bifalder mordet på Stefan, den
første kristne martyr, og senere om hvad der skete på vejen til Damaskus, hvor han ville forfølge dem som holdt sig til ’vejen’ og føre dem bundne til Jesusalem. Han indhylles i et strålende lys,
der blænder ham og på ordene: ”Saul! Hvorfor
forfølger du mig” svarer han ”Hvem er du Herre?”
Og han får svaret: ”Jeg er Jesus, som du forfølger”.
Vi har hørt historien om hvordan Saulus, der var
blevet blind, blev ledt til Damaskus og på Jesu ord
helbredt af Ananias. Fra da af kender vi ham som
hedningenes apostel Paulus, en flittig missionær
og en stor forfatter af breve (epistler) i Det nye Testamente. Vi står nu med tretten apostle, og ser vi
på figurer, statuer og kalkmalerier i danske kirker
er det forskelligt, om man vælger Mattias, den
senest tilkomne apostel, eller Paulus. I Vesterø Kirke ses Paulus afbildet med et sværd som attribut.
En attribut er et karakteristisk kendetegn, et sym-

bol som i vores sammenhæng er knyttet til en helgen. Hvad en apostel angår henviser attributten ofte til hans martyrium, men det kan også være en begivenhed i en legende omkring denne apostel. Paulus havde som romer krav på at dø ved sværdet.
Han blev beskyldt for at være medskyldig i Roms
brand, som var foranstaltet af kejser Nero, og henrettet i Rom i år 64, det samme år som apostlen
Peter blev korsfæstet. Og hvorfor nu beskæftige
sig med Paulus, når han tilsyneladende ikke er på
altertavlen i Byrum? Jo, i udgangspunktet var det
oplagt at få ham med, fordi han er så væsentlig,
men det kunne ikke komme til at passe, fordi der
ikke er nogen apostel, der bærer den klassiske attribut for Paulus, som er et sværd. Den apostel, der
kommer nærmest er nummer fire fra venstre, som
nedenstående er sat til at være Mattæus, men den
kniv han holder i sin højre hånd er bare ikke et
sværd, så det kan ikke være Paulus; ham må man
tage til Vesterø Kirke for at se.
På altertavlen i Byrum ser vi de tolv apostle i den
nederste række. Der er seks på midtertavlen og tre
på hver af sidefløjene. De har glorier om hovedet
som tegn på magt og hellighed. De står neden under Guds moder, jomfru Maria, og Gud Fader den
almægtige i midten omgivet af ti af de såkaldt
fjorten nødhjælpere, helgener der ansås for at være kraftfulde ’forbedere’ hos Gud ved sygdomme
og i farlige situationer.
(Datoen ud for apostlens navn angiver ikke hans
fødselsdag, men hans dødsdag, som er hans
fødsel ind i himmelen. Det er også den dag,
man ærer den pågældende apostel).
Den midterste tavle viser fra venstre:
Matthæus, Andreas, Simon Peter, Simon
Zelotes, Johannes og Jakob den ældre.
Matthæus 21/9
Matthæus (†69?), også kaldet Levi, blev født i Galilæa. Han er både apostel og evangelist og blev
kaldet af Jesus, da han sad i sin toldbod i Kapernaum, hvor han arbejdede for de romerske myndigheder. Han tilskrives det første af evangelierne, hvor vi i kap. 9 kan læse: ”Og da Jesus gik
videre derfra, så han en mand der hed Matthæus
sidde ved toldboden, og sagde til ham: ”Følg mig!”
Farisæerne undrede sig over, at Jesus spiste sammen med toldere og syndere, hvortil Jesus svarede: ”Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.
Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men
syndere”. Dette vakte selvfølgelig bestyrtelse.
Toldere blev betragtet som landsforrædere og fik
ikke lov til at være med til det religiøse fællesskab
i templet. Der vides ikke meget om hans liv herefter. Kirkehistorikeren Eusebios (ca. 260-ca. 340)

skriver, at Mattæus forkyndte det glade budskab for sine landsmænd
jøderne. Han siges at have lidt martyrdøden i Etiopien eller Persien. På
altertavlen ses han med
det våben, han blev henrettet med i højre hånd,
og med en bog i rødt
bind i venstre hånd. Vi
må formode, at det er
hans evangelium.
Andreas 30/11
Andreas (0-60) blev født
i Betsaida ved Genesaret
sø. Han var fisker og boede i Kapernaum sammen med sin bror Simon
Peter. Andreas var discipel af Johannes Døberen, der omtaler Jesus som
Guds lam, hvad der vakte
Andreas’ interesse. I Johannesevangeliet kan vi
læse, at Andreas var den
første discipel som fulgte Jesus, og om hvordan
han fortæller sin bror Peter, at han har mødt Messias. I Matthæusevangeliet kap. 4 står der, hvordan de begge straks forlader deres arbejde på
Jesu opfordring: ”Kom
og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere”. Andreas omtales flere gange i evangelierne og
er en af de første fire disciple sammen med Peter, Jakob og Johannes.
De mest troværdige kilder fortæller, at Andreas
missionerede omkring
Sortehavet og i Hellas.
Ifølge legender, der opstod i middelalderen, blev Andreas bundet til et Xformet kors. Sådan hang han i tre dage og prædikede for de tilstedeværende, indtil han opgav ånden. Han afbildes derfor med det såkaldte Andreaskors. I højre hånd bærer han en bogpose. I middelalderen var bogbind ofte tilvirket således, at bindets nederste kant blev forlænget og bundet samSide 19

men i en knude. Så kunne man bære bogen i sit bælte eller i hånden. Andreas ses her med en gylden
bogpose. Bogen er en almindeligt anvendt attribut i middelalderkunsten for apostle og hellige
mænd. Vi bemærker, at Andreas står ved sin bror
Peters højre side.
Peter 29/6
Peter (0-64) blev født i Betsaida i Galilæa. Han
var fisker sammen med sin bror Andreas. Oprindelig hed han Simon, men Jesus gav ham navnet
Kefas; det er aramæisk og betyder klippe. Den latinske form er Petrus, på dansk Peter. Han er kendt
for sine menneskelige svagheder: Han blev bange,
da han skulle gå Jesus i møde på søen, i vrede huggede han et øre af ypperstepræstens tjener i Getsemane have, og han fornægtede tre gange Jesus, efter at denne var taget til fange. Han oplevede nogle
af de største begivenheder i Jesu liv, var vidne til forklarelsen på bjerget og opvækkelsen af Jairis datter; i Cæsarea var det ham der på Jesu spørgsmål om
hvem han var svarede: ”Du er Kristus, den levende
Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det
har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min
fader i himlene. Og jeg
siger dig, at du er Peter,
og på den klippe vil jeg
bygge min kirke, og
dødsrigets porte skal
ikke få magt over den.
Jeg vil give dig nøglerne
til Himmeriget, og hvad
du binder på jorden, skal
være bundet i himlene,
og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene”.(Matt.16, 16-19).
Efter pinse fik Peter
ved Helligånden mod
og kraft til at overtage
ledelsen af den tidlige
kirke i Jerusalem. Han
udførte mirakuløse helbredelser, og han tillod,
at den første hedning,
den romerske centurion
Cornelius, blev døbt. Peter blev fængslet af Herodes Agrippa, men undslap ved en engels indgriben
og foretog flere missionsrejser. Han led martyrdøden i Rom under kejser Nero. Han blev dømt
til korsfæstelse, og det siges, at han da bad om, at
det måtte ske med hovedet nedad. På altertavlen
ses han med to nøgler i sin venstre hånd, mens han
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i højre hånd holder en rød bog, formentlig sine
breve.
Simon Selotes (Kana’anæer) 28/10
Simon levede formentlig fra 1-71. Begge betegnelser af Simon betyder nidkær. Han omtales i apostelfortegnelserne i evangelierne,
men ikke selvstændigt,
og efter pinsedag hører
vi ikke mere om ham.
Ifølge andre beretninger prædikede han evangeliet i Ægypten og Persien sammen med apostlen Judas Taddæus. Simon led martyrdøden
ved at blive savet over.
Vi ser ham da også på
altertavlen med en sav
i højre hånd. I venstre
hånd holder han en
forgyldt bog.
Johannes 27/12
Apostel og evangelist.
Han levede fra 6-100 og
var den eneste af apostlene som ikke led martyrdøden. Ligesom sin bror
Jakob den ældre var han
født og opvokset i Betsaida. De var fiskere og
blev kaldet af Jesus, da
de sad og bødede deres
garn. Begge oplevede Jesu forklarelse på bjerget
og hans fortvivlede frygt
og smerte i Getsemane
Have.
Johannes var den som
hvilede op ad Jesus ved
den sidste nadver, og det
var ham som Jesus betroede at tage sig af sin
mor jomfru Maria, da
Jesus hang på korset.
Han er den yngste af apostlene, og da han og
Peter påskedag løb ud
til Kristi grav, var det
ham, der kom først.
Han var også den som
først genkendte Jesus,

da Jesus mødtes med apostlene ved Tiberiassøen. I Apostlenes Gerninger kap. 3 læser vi, at Johannes igen er sammen med Peter under helbredelsen af den lamme mand ved den skønne tempelport. Johannes bragte evangeliet til Efesos. Kejser Domitian forviste ham så til Patmos, hvor han
skrev Johannes’ Åbenbaring. Efter Domitians død
vendte han tilbage til Efesos og skrev her sit evangelium og tre breve. Det fortælles om ham, at han,
da han var blevet for gammel til at prædike, blot
sagde: ”Mine børn, elsk hverandre”. Han blev så
spurgt, hvorfor han altid sagde det samme, hvortil han svarede: ”Det er Herrens befaling, og hvis
I adlyder denne, er det i sig selv nok”. En legende fortæller, at han blev tilbudt forgiftet vin af en
Dianapræst i Efesos, som udfordrede ham til at
drikke den uden at blive forgiftet. Johannes velsignede drikkebægeret med vin, og da kom giften
frem i form af en slange, og han kunne da drikke
vinen. Derfor ses han, som i Byrum Kirke, ofte afbildet med en kalk. Vi bemærker også, at han er
ung. Han har ikke skæg, som de fleste andre af
altertavlens apostle.
Jakob den Ældre 25/7
Jakob (1-44), som på altertavlen ses til venstre for
sin yngre bror Johannes, var den første af apostlene som led martyrdøden. Hans forældre var
Sebedæus og Salome.
Han var sammen med
Johannes og Peter inderkredsen omkring Jesus.
Da Jakob blev kaldet, var
han fisker ved Genesaret Sø, hvor han havde
en båd sammen med sin
bror Johannes. Senere
bad deres mor Jesus, om
hendes sønner ikke måtte få ærespladserne ved
hans højre og venstre side, og Jesus spurgte dem
da, om de kunne drikke
kalken, som han selv
skulle drikke, hvortil de
frimodigt svarede ja.
Betegnelsen Jacob den
ældre har ikke noget
med alder at gøre, men
henviser til, at Jakob blev
kaldet til at være discipel tidligere end Jakob
den yngre. Jakob var vidne til helbredelsen af Peters svigermor, til opvækkelsen af Jairus’ datter
og forklarelsen på Tabor bjerg og Jesu dødsangst i

Getsemane Have. Efter pinse menes han at have forkyndt evangeliet i Palæstina. Spansk tradition fortæller imidlertid, at Jakob rejste til Spanien
og prædikede der. På spansk hedder Skt. Jakob
Sant Iago. Han skal have opholdt sig to år i Spanien, før han drog tilbage til Jerusalem.
I Apostlenes Gerninger kap. 12 kan vi læse, at
Kong Herodes Agrippa lod Jakob henrette ved
sværd. Der findes flere legender om, hvordan Jakobs legeme havnede i Spanien. Det fortælles, at
hans disciple med en engels hjælp sejlede hans legeme til det sted, hvor han i sin tid havde missioneret, nemlig i Galicien i Nordspanien. Her blev
han begravet og siden glemt. I 820’erne så en eneboer flere gange et uforklarligt lys fra en busk. Han
gav sin biskop besked om dette, og det endte med,
at der blev bygget en kirke på stedet, der kaldtes
”Campus Stella”, det vil sige stjernemarken. Den
er i dag stadig et kendt pilgrimsmål under navnet
Santiago de Compostella. I Byrum kirke ses Jakob med pilgrimshat, stav og en gylden bog.
Tavlen til venstre viser fra venstre:
Bartholomæus, Thomas og Jakob den yngre.
Bartholomæus 24/8
Der vides ikke meget om Bartholomeus (1-50).
Han blev født i Galilæa og nævnes i alle fire evangelier som en af apostlene. Det var vennen Filip,
som bragte ham i forbindelse med Jesus.
Forskning har slået fast, at han skulle være identisk med fiskeren Nathanael, om hvem Jesus i Mattæusevangeliet 1 siger: ”Se, dér er
sandelig en israelit, som
er uden svig.” Han skal
have evangeliseret i Lykaonien, Indien og i Armenien, hvor han menes at have lidt martyrdøden ved at blive flået. Han afbildes ofte
med en slagtekniv, men
også med sin afflåede
hud over armen. I Byrum kirke ses han med
en gylden bog i højre
hånd.
Thomas 3/7
Thomas (†72) var jøde
og sandsynligvis galilæer. I Johannesevangeliet kap. 11 kan man
læse, at han var med
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til Lazarus’ opvækkelse fra de døde. Det var lige
efter, at jøderne havde villet stene Jesus, og disciplene frarådede derfor Jesus at tage tilbage til
Judæa. Her sagde Thomas til sine meddisciple:
”Lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham”.
Det er også Thomas der, ved den sidste nadver, har
mod til at spørge Jesus hvor han går hen. Det står
at læse i Johannesevangeliet kap. 14. Jesus sagde
til ham: ”Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen
kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig
vil I også kende min Fader. Og fra nu af kender I
ham og har set ham”.
Mest kendt er Thomas som tvivleren. Han var ikke
til stede, da Jesus efter sin død den første dag i ugen viste sig for disciplene, der holdt sig inde bag
lukkede døre. Da han hørte det, sagde han, at han
ville se naglemærkerne i Jesu hænder og stikke en
finger i naglemærkerne og sin hånd i Jesu side
for at tro. Ugen efter viste Jesus sig for disciplene,
hvor Thomas også var der. I Johannesevangeliet
kap. 20 kan vi læse: Jesus sagde til Thomas: ”Ræk
din finger frem, her er mine hænder, og ræk din
hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro men troende”. Thomas svarede: ”Min Herre
og min Gud”.
Efter pinse missionerede Thomas formentlig i
Indien. Det fortælles, at
han, der var bygmester
og snedker, blev sat til at
bygge et palads. Mens
hans herre var væk, gav
han pengene, han havde
fået til at bygge for til de
fattige, og rejste rundt
i landet, hvor han forkyndte evangeliet, og
uddrev onde ånder. Da
Gundafor, som hans herre hed, kom tilbage og
spurgte efter sit palads,
sagde Thomas, at Gundafor først ville få det
at se i himlen! Thomas
led martyrdøden ved at
blive stukket ned med
en lanse af en hedning.
På Byrum kirkes altertavle ses han med lansen i venstre hånd og
en bogpose i højre hånd.
Jakob den Yngre 3/5
Apostlen Jakob den yngre, Alfæus’ søn (1-62?)
forekommer i apostelfortegnelserne i evangelierne, men nævnes ikke andre steder. (Det menes,
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at han ikke er forfatter til Jakobs brev, som tilskrives en Jakob kaldet ”Herrens bror”). Navnet
Jakob den Yngre har ikke noget med apostlens
alder at gøre, men refererer til at han blev discipel af Jesus senere end
Jakob den Ældre. Jakob
tilskrives forfatterskabet til adskillige apokryfe skrifter (skrifter,
som ikke anses for at
være ægte/korrekte nok
til at være med i bibelen).
Han fremstilles i reglen
med det redskab, som
han blev slået ihjel med,
en valkestang.
Valkning er en bearbejdelse af uldhår ved presning og bankning med
det formål at få ulden til
at filte, så den kan blive
til klæde. I Byrum kirke bærer apostlen Jakob den Yngre ud over
valkestangen også en
gylden bogpose ved bæltet.
Tavlen til højre viser fra venstre: Filip, Judas
Taddæus og Mattias.
Filip 3/5
Filip levede i det første århundrede. Han har
den samme festdag som
Jakob den Yngre. Han
var fisker fra Betsaida
og var discipel af Johannes Døberen. Han blev
kaldet af Jesus selv dagen efter Johannes og
Peter. Det var ham, som
bragte Nathanael /Bartholomæus i forbindelse med Jesus. I Johannesevangeliet, under
den sidste nadver, kap.
14, kan vi læse, at Filip
bad Jesus om at vise
ham og hans meddisciple Faderen, hvortil
Jesus svarede at den,
der har set Jesus også
har set Faderen. Filip

skal have udbredt evangeliet i Sydvestasien, i
det sydlige Rusland samt i Frygien. Han døde
mellem år 54 og 90. Han skal være blevet korsfæstet i Hierapolis under kejser Domitian, men
på altertavlen i Byrum ses han ikke med et kors,
men med et spyd. Når det her foreslås, at han er
Filip, er det fordi han ifølge traditionen er den
eneste af apostlene, udover Johannes, der som
oftest bliver afbildet som en ung mand. I sin
venstre hånd bærer han en gylden bogpose.
Judas Thaddæus 28/10
Judas Thaddæus (1-71?) har forskellige navne i
evangelierne. Lukas kalder ham Judas, Jakobs
søn. Johannes kalder ham ”Judas, ikke Iskariot”
og hos Matthæus og Markus hedder han Taddæus
eller Lebæus. Efter traditionen står han som forfatter af Judas’ brev i Det nye Testamente. En legende fortæller, at alle apostlene efter pinsedag
mødtes og delte verden imellem sig som missionsmark. Simon fik Ægypten og Judas Mesopotamien. Senere mødtes de i Persien, hvor de forkyndte
evangeliet, og her led begge martyrdøden. Judas
skal være blevet slået ihjel med en kølle. I Byrum
kirke ligner det nu mere
en planke. I venstre hånd
bærer han en bog der indeholder hans brev i Det
nye Testamente. På altertavlen ses såvel røde
som gyldne bøger. Her
bliver det tolket som de
bøger, der indeholder
skrifter forfattet af den
apostel, der holder en
rød bog i hånden. Så
kan man med rette spørge hvorfor Johannes, der
foruden sit evangelium
også skrev Johannes’
Åbenbaring og tre breve
ikke ses med en bog.
Det er der ikke noget
svar på. I kirkekunsten
ses han ofte med et
bæger, men også ofte
med en bog.
Mattias 14/5
Mattias (†63) blev født
i Betlehem i Judæa. Han var fra begyndelsen tiltrukket af Jesu forkyndelse, og vi ved, at han var
til stede på Oliebjerget og oplevede Kristi himmelfart. Som tidligere nævnt blev han ved lodtrækning
udvalgt til at udfylde den ledige plads efter Judas
Iskariot. Han skal have prædiket evangeliet i sit

hjemland Judæa og omvendte så mange jøder,
at han til sidst blev indkaldt for ypperstepræsten, der forbød ham at
prædike. Mattias prøvede at bevise, at alle profetier var opfyldt med
Jesus, men det skabte så
megen vrede, at han blev
stenet. En romersk soldat skal sluttelig have givet ham nådestødet og
hugget hans hovede
af. På altertavlen i Byrum ses han med en bogpose i sin højre hånd.

Altertavlen i Byrum er dateret til 1450. Den kan
lukkes, hvad der har været tilfældet i fastetiden i
katolsk tid. På venstre fløj ses Jesus på korset og
på højre fløj ses hans himmelfart. Man kan sagtens forestille sig, hvor stort det må have været
at gense den åbne altertavle påskedag efter at
have måttet give afkald på den i fastens
40 dage.

Litteraturhenvisninger:
Attwater, Donald: Helgenleksikon, Århus 1989. Dahlby,
Frithiof: Symboler og tegn i
den kristne kunst, København
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Den store danske encyklopædi. www.katolsk.no:Den
katolske kirkes helgener,
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Et stort og hjerteligt TAK til Eva Rungwald for
en, for Læsø, meget berigende artikel, og ligeledes TAK til Stig Martin Andersen for smukke
detaljerede fotos.
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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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Hvis man gerne vil have en samtale med præsten, er man altid velkommen til at tage kontakt til Eva Bernhagen på tlf. 21491001 eller
til afløserpræsten på
tlf. 21343717
for at træffe en aftale.
En samtale kan foregå
hjemme hos en selv,
hos præsten eller i
kirken, og præsten
har tavshedspligt.

Læsø Kirker

