LÆSØ
KIRKENYT
Byrum, Vesterø og Østerby Kirker, 24. årgang, nr. 2

Juli - August - September - Oktober 2017

KONTAKT
Alt personale har postnr. 9940 Læsø, og træﬀes e7er a7ale.
Konst. Kirkebogsførende Sognepræst:
Marie-Louise I. Sørensen
☎ 21491001
mlos@km.dk
V/præstens ferie-fridage
Vesterø Præstegård,
Strandvejen 10.
☎ 96659043 / 21343717
Organist: Kasper Køhl Jensen
☎ 98491807/23292710
kasperkj@mail.dk
Læsø Graverteam:
Astrid Petersen
BirgiPe Melchjorsen
Lone Wachmann
Kordegn: Grethe Nyeng Havnhøj
☎ 24976434 træﬀeXd Xrs. og fre. kl. 10 - 11.30
ons. kl. 12-13.30 eller send en mail og du kontaktes.
gnh@laesoekirker.dk
vedr. kirkebogsregistrering gnh@km.dk
✉ Postadr.: Hovedgaden 50, Byrum aP. G.N.H.
Kirkesanger: Preben Mikkelsen
☎ 21326628 pmilaesoe@mail.dk
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
☎ 29273666
vestero@laesoekirker.dk
Kirkeværge Vesterø: Karl-Dieter Kessler
Holmbækvejen 10, Vesterø, ☎ 98491095
Læsø Menighedsråd
Formand: Bodil Kessler
Holmbækvejen 10, Vesterø
☎ 98491095 / 21576185 bodilkessler@mail.dk
Øvrige rådsmedlemmer:
Elmer Haaber
Else-Marie Pedersen
Anker Juul Strøm
Lilli Jensen
Miriam Hansen
Læsø Kirkers Menighedspleje
Formand Mariann To`lund
Kongevejen 3, Vesterø
☎ 21763340 mariann.to`lund@gmail.com
Besøgstjenesten v/ Jørgen To`lund
☎ 53620651 mjto`lund@gmail.com
Søndags-Caféen v/ Tove Hansen
☎ 23308505 tove-hansen@mail.dk

Side 2

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
måden dú kan følge kirken
- bag murene
Tirsdag 22. august
Tirsdag 19. september
Torsdag 12. oktober
Tirsdag 7. november
ALLE møder er kl. 19.00
og finder sted i
Sognehuset Kirkensgaard.

Læsø Kirker

- kom og få indsigt i 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.

Indsamling i Kirkerne på Læsø:
2. juli Kirkens Korshær
13. aug. Danske Sømands og
Udlandskirker
10. sept. og 24. sept. og 15. okt.
Læsø Kirkers Menighedspleje
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.
Ansvarshavende redaktør: næstformand i
Menighedsrådet Elmer Haaber.
Øvrige: Marie-Louise I. Sørensen, Olav Juul,
Kirsten Melchjorsen, og Grethe N. Havnhøj.
Vil du bidrage til et spændende blad
modtager KirkeNyt gerne dit indlæg:
☎ 24976434 eller gnh@laesoekirker.dk

Deadline senest d.15. sept. 2017

Se nu stiger solen…
…af havets skød. En smuk salme, som i den
grad er bogstavelig her på Læsø, havets ø (som
Acton Friis nævner den i sin beskrivelse i ’De
Danskes Øer’ fra slutningen af 1920’erne).
Her på Læsø er solopgange og - nedgange, over
havet ikke nogen sjældenhed, men det gør ikke
oplevelsen mindre af den grund. Det er oftest
stort og kan være helt fantastisk og næsten ubeskriveligt at opleve disse korte øjeblikke, som de
toner frem i horisonten. Mange gange skynder vi
os måske at tage et billede, som fanger, men jeg
oplever som regel, at mit kamera slet ikke kan
indfange det smukke billede. Det kan komme
tæt på, men det er aldrig det samme, som at opleve det virkeligt i øjeblikket. Og øjeblikket er
et nøgleord.
Solen står hver dag op og den går også ned hver
dag – alle steder. Nogle gange ser vi den, andre
gange ikke. Nogle gange føles tiden ind imellem som en evighed, andre gange flyver den forbi i rekord tempo. Men solen indrammer vores
dag. Når solen står op, markerer den en ny dag,
en ny start, en ny begyndelse og når den går ned,
markerer den afslutning, at dagen går på hæld.
En bevægelse ind i mørket, i det ukendte, som
først tegner sig virkeligt, når solen igen går op
dagen efter. Dagen kan sammenlignes med et
liv, som starter med solopgangen og slutter med
solnedgangen. Når mørket falder på, bevæger
vi os ind i det ukendte, i det evige liv, som vi
forventer det. En ny dag, som vi ikke kender.
”Ingen ved, hvad morgendagen bringer” er en
brugt talemåde, men meget rigtig. Vi håber, forventer og tror, men det er ukendt for os, og vi
kan ikke med sikkerhed sige, hvad der sker.

Når jeg har dåbssamtaler med forældre, så gennemgår jeg altid dåbsritualet, og hvad de forskellige ting vi siger i selve dåben egentlig betyder.
Når præsten velsigner barnet i dåbshandlingen,
er det med ordene: ”Den almægtige Gud, vor
Herre Jesu Kristi Fader, [….] bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! ”
Umiddelbart tænker man måske, at det skulle
være omvendt, med indgang først og så udgang,
men det er det netop ikke. Vi er allerede til stede
i dette jordiske liv, solen er stået op.
Velsignelsen peger hen imod solnedgangen, vores død, vores udgang af dette liv og vores indgang til evigheden, som ligger på den anden side
af mørket. Vi ved, at solen står op igen, uden dog
at vide hvordan morgendagen bliver. Det er smukt.
En beroligende tanke, selvom den kan være stor
og svær at rumme, ligesom solopgange - og
nedgange over havet.
Hvis man ser en solopgang eller nedgang på et
billede, kan det mange gange være svært at se,
om det nu er det ene eller det andet. De kan ligne hinanden meget, og man kan vælge at betragte
denne lighed ud fra en filosofisk vinkel. Igennem
kristendommens historie har vi mange gange
oplevet mennesker, der har troet, at det egentlig
bare gjaldt om at komme igennem dette jordiske liv på bedste vis, for så endelig at kunne fortsætte ’i det virkelige liv’ i evigheden. At selve
målet altså var genopstandelsen i det evige liv.
I det øjemed, bliver solnedgangen jo næsten allerede til en solopgang, hvor det egentlige liv
først starter.
Og nu tilbage til nøgleordet ’øjeblikket’.
’Øjeblikket’ kan der læses, filosoferes og tænkes meget om. For dem der mangler lidt udfordrende læse- og tankestof til feriedagene, kan
man blandt andet læse Søren Kierkegaards Philosophiske Smuler og Heideggers The Concept of
Time. For dem der ikke søger læsestof, kan det
i stedet anbefales at gå en tur. Når man går en
tur, er det meget ofte, at man oplever at være i
øjeblikket. Selvom ens tanker kan bevæge sig
vidt og bredt, så er man, qua ens skridt, tilstede
i nuet. Man har, så at sige, en god jordforbindelSide 3

se og mærker hvert et skridt, man tager. Man
mærker ujævnheder i vejen, ser og hører helt
anderledes, da flere af vores sanser bliver aktiveret og skærpet på samme tid.

Og hvilken betydning har det så at være i nuet og
opleve ’øjeblikket’? Når vi er tilstede i nuet og
oplever øjeblikket, så er vi tilstede lige nu og her.
Vi er ikke i fortiden eller i fremtiden, men i nuet.
Vi behøver ikke at bekymre os, vi behøver ikke at
planlægge, for det er lige nu, det foregår. Der er
en stor frihed i at være tilstede i øjeblikket, men
det er svært. For min menneskelige natur gør, at
jeg næsten automatisk bekymrer mig og planlægger, hvad der skal ske i fremtiden. Jeg prøver at
være i kontrol, da det giver mig en tryghed at
kunne styre mit liv.
Jeg kan styre, planlægge og bekymre mig i en
uendelighed. Faktum er bare, at jeg ikke kan
styre og planlægge alt. Og uanset hvor meget
jeg bekymrer mig, og måske prøver at undgå
alskens farer, så er det ude at mine hænder.
Der er ting, jeg ikke formår at kontrollere. Der
er ting, som jeg absolut ingen indflydelse har på.
For eksempel det at solen går op og ned.
Jeg kan ikke kontrollere og styre sygdom, ulykker, andre mennesker, vejret, følelser, om jeg
vinder i lotto, og mange andre ting. Jeg kan måske gøre noget for ikke at blive syg eller lande i
en ulykke, men i bund og grund afhænger det tit
og ofte af andre elementer, som er ude af mine
hænder. Og det er her, min tro kommer i spil.
For med min tro ved jeg, at jeg ikke behøver at
bære alle disse ting. Jeg behøver ikke at planlægge alt og bekymre mig, for Gud bærer med. Og
når Gud bærer med, så bærer han både fortiden,
i tilgivelsen, og fremtiden, i håbet. Det er den
gave, vi har fået skænket gennem Jesus Kristus.
Side 4

Det gør, at vi kan være til stede i øjeblikket, i
nuet, i kærligheden.
For 3 år siden gik jeg en pilgrimsvandring fra
Kruså til Rom. Det var en fantastisk tur, en livsgave, men det var samtidig langt at gå. Da jeg
lige var nået over grænsen til Italien kan jeg huske, at jeg sagde til min søster i telefonen: ”Jeg
kan mærke at Rom trækker, men egentlig har
jeg slet ikke lyst til at nå frem.” Jeg vidste, at
turen ville slutte i Rom, målet kom nærmere,
men jeg ville egentlig helst ikke nå målet.
Jeg betragter mit liv på samme måde. Jeg vandrer hver dag, livet igennem. En dag når jeg målet, og så er rejsen slut, i hvert fald i dette jordiske liv. Men jeg har egentlig ikke lyst til, at det
skal slutte, men det gør det, før eller siden.
Derfor vil jeg egentlig bare gerne være tilstede
lige nu og nyde hvert et sekund. Når jeg formår
at være det, så bliver øjeblikket af den største betydning. Det er muligt, fordi jeg overlader fortid
og fremtid til Gud. Det er muligt, fordi jeg ved,
at solen står op og går ned, uanset mine handlinger. Gud bærer dagen, Gud bærer mig. Han
velsigner min udgang og min indgang fra nu og
til evig tid.
Marie-Louise I. Sørensen

Engle og hvidt
Nogen kan måske få den opfattelse, at ingen tager stilling til konfirmationen i dag! Men de unge konfirmander, som sagde ja til at fortælle kirkebladets læsere om de overvejelser de har gjort
sig, både før og under tiden med konfirmandundervisning, fortæller noget andet!
Nemlig at de allerede et par år før konfirmationen
gjorde sig tanker, om det i grunden var noget, de
ville. Der var netop ikke noget ønske om at ”få
trukket noget ned over hovedet”, eller blive trukket med ind - eller tvunget ind i et fællesskab som
de ikke vidste hvad indebærer, ligesom der var
brug for at vide mere om kristendommen.
De fortæller, at kristendom har de haft i folkeskolen – dog ikke i 7. klasse for her ligger konfirmandforberedelsen - men at skoleundervis-

ningen også har været om andre religioner - så
som islamisme, buddhisme og nordisk mytologi
- deres symboler og budskab, og at de derfor følte et behov for rigtigt at finde ud af, hvad kristendommen gik ud på, fordi der ikke var ønske om
at sige ja til noget, som de ikke vidste noget om.
Så udgangspunktet for én af dem var faktisk et
nej til konfirmationen, eller i hvert fald meget
tvivl omkring denne - tror jeg nu på det, eller
gør jeg det bare for festens og gavernes skyld?
Forældrenes meget konkrete vejledning og svar
var: Gå nu til præst og find ud af hvad det er, så
bliver du klogere på det! Så kan de præster sikkert lære dig en masse, og så finder du ud af, om
du vil konfirmeres eller ej.
Konfirmanderne erkender, at der - ud fra forældrenes overlevering af deres oplevelse af at ”gå
til præst” – er meget stor forskel på undervisningsformen i dag fra tidligere.
De fortæller, det har været en god oplevelse, at
”deres” præster – og nævner både Eva og MarieLouise - har været så åbne overfor de unge og
deres måde at anskue verden på. Til eksempel
har fællesskabet fyldt meget i undervisningsforløbet, det fællesskab, der kan bygges videre på.
De har også arbejdet med reformationen og Luther, som de i forvejen vidste en del om fra kristendomsundervisningen i skolen, dog kom de
denne gang dybere ind i det end tidligere. En
øjenåbner i det forløb beskrives som en oplevelse af, at kristendommen nok blev en redning på
Luthers tid, for som de siger: ” det var jo ret hårdt
at være menneske i middelalderen, så hvordan
skulle de egentlig have klaret sig uden den?
Troen gjorde jo den forskel, at der var noget
større at være en del af ”
En af konfirmanderne tilkendegiver en oplevelse af, ”at det at tro” inden konfirmandundervisningen var tæt forbundet med indbegrebet af naivitet. Men læretiden med undervisning og indføring i kristendommen fik klarlagt ”at det at tro”
ikke bare var engle og alt det hvide, men at livet
har de samme udfordringer til alle, det er bare
godt at være med i ”klubben”. Derfor sagde de
dette forår ja og vedkendte sig til den tro, de
som ganske små blev døbt til.
De påpeger også det interessante, at man måske kunne overveje, om konfirmationen burde

ligge på et senere tidpunkt i livet, for som de
udtaler: Det er svært – vi er 14 år!
De er også inde over, at det er en udfordring at
være midtpunktet i kirken foran alle, og at det
også kan være en pinlig følelse. Man ønsker heller ikke at skuffe nogen, så der er i grunden meget at tage stilling til.
Værst og bedst?: Efter lang overvejelse bliver
der fortalt, at den der gospeltur med at skulle
synge i et kor var en udfordring, at synge foran
folk! Nej måske alligevel ikke så værst – nej det
var ikke det værste, selv om det var pinligt!
Der var dog nogle piger lige bagved, så de stemmer kunne man læne sig opad så, jo…alle sang
jo, så det gjorde vi også. Vi rappede trosbekendelsen og sang salmer, og salmer er altså bare
ikke nemt lige for konfirmander.
Og dog, en af disse unge har åbenlyst fået et
særligt forhold til salmen: Du som gir os liv og
gør os glade. Og bedst – ja, ifølge konfirmanderne er det konfirmationen.

På spørgsmålet om processen med at vælge konfirmandordene og udarbejde deres ikon, sådan
at hver konfirmand fik sit valgte konfirmationsord gennem hjertet, hovedet og hænderne, svarer de: Det var meget let, der var mange ord om
lys og kærlighed.
Flg. skriftsteder/konfirmationsord blev valgt
hos disse unge:
” Hold fast ved det, du har, for at ingen skal
tage din sejrskrans. ” Åb. 3, 11.
,, Du velsigner den retfærdige, Herre, du
beskytter ham med nåde som skjold.“ Sl. 5,13
Tak fordi I så villigt og åbent fortalte og dermed viser os
andre lidt rundt i “jeres verden”
GNH
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Mel. og tekst: Hans Anker Jørgensen 1982

1. Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.

Østerby Kirke 6. maj: Samir, Konrad, Fabian, Natascha,
Emma og Marie-Louise

2. Uden dig har kolde spekulanter
skabt en hverdag uden lys og luft,
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.
3. Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok.
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:
4. »I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige!

Vesterø Kirke 12. maj: Marie-Louise, Natasja, Laura,
Ane, Tjarlie, Ditlev og Nadija

5. I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!«
6. Du, som åbner døren gennem
døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!

Byrum Kirke 14. maj: Marie-Louise, Jens-Peter, Ida,
Victor, Julius, Tobias og på billedet mangler Esben
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Hjertelig tillykke
til alle forårets
konfirmander 2017

Orientering fra Menighedsrådet
Altervin og druesaft
Det har affødt reaktioner på Læsø, at der til
altergang skænkes druesaft i særkalkene. Hvorfor kan vi ikke længere indtage nadveren, sådan
som vi plejer, og som det er tradition hos os?
spørger flere kirkegængere med irritation og
utilfredshed.
Menighedsrådet tog beslutningen om udelukkende at bruge druesaft til hvert nadverbord op til
endnu en drøftelse og revidering. Dette følte vi
var nødvendigt, for at alle regelmæssigt har mulighed for at komme til alters. På menighedsrådsmødet midt i marts var der blandt rådsmedlemmerne et flertal for at indføre altervin, når de vikarierende præster fra fastlandet afløser (såfremt
de er indforstået med denne ordning). Siden
marts måned er der druesaft i alterkalken, når
Marie-Louise har tjenesten, mens der er altervin i kalken, når vikarpræsterne har tjenesten.
BK

Aktuel status omkring restaurering af kalkmalerierne i Vesterø kirke
Læsø menighedsråd har besluttet at lukke Vesterø kirke fra d. 14. august, fordi Nationalmuseet
havde givet tilsagn om at ville begynde med genrestaurering af kirkens kalkmalerier umiddelbart
efter sommerferien. Nu er der andre forhold, som
Læsø menighedsråd ingen indflydelse har haft
på, der gør, at projektet først kan påbegyndes
d. 1. jan. 2018.
Læsø menighedsråd fastholder dog at lukke kirken midt i august og arbejder på højtryk for at
få Vesterø kirke kalket indvendigt i efterårsmånederne, inden Nationalmuseets konservatorer
går i gang med restaureringsarbejdet i koret.
Den indvendige kalkning er hårdt tiltrængt, og vi
synes også, at det giver god mening og er mest
hensigtsmæssigt at få udført, når kirken alligevel
er lukket.
Provstiet er behjælpelig med finansieringen og
stiller likviditet til rådighed og det har vist sig, at
menighedsrådet har gamle kapitaler stående i Stiftet, hvilke kan komme til udbetaling og bruges
til formålet. Den indvendige kalkning er nemlig

ikke indeholdt i de bevilgede fondsmidler til restaurering af kalkmalerierne.
Når Nationalmuseets folk går i gang lige efter
nytår, vil der være 3 konservatorer på opgaven
og det betyder, at arbejdet varer 7 måneder.
Så Vesterø kirke vil være lukket et helt år.
Hvis de økonomiske forhold er til stede, vil
Vesterø kirkes historiske inventar blive indpakket og afskærmet af fagkyndig konservator/tømrer, sådan er det forskrift fra de museale myndigheder. Derefter kan selve kalkningen foretages.
BK

Provstiudvalg
Har du tid og lyst til at deltage i et stykke kirkeligt arbejde, så se her!
Der er valg til provstiudvalget i efteråret 2017.
Hjørring Fælles Provstiudvalg består af provterne for Hjørring Nordre Provsti og Hjørring
Søndre provsti, 3 menige medlemmer fra hvert
af de to provstier samt en repræsentant for provstiernes præster.
Hvert 4. år er der valg til provstiudvalget (PU);
valget finder sted året efter et menighedsrådsvalg. Kandidaterne opstilles af menighedsrådet,
og Læsø har som regel det ene af de tre mandater i Hjørring Nordre Provsti. At sidde i PU
forud-sætter ikke at man også er medlem af menighedsrådet, man skal blot være valgbar til
menighedsrådet.
PU administrerer den kirkelige ligning og fordeler denne efter ønsker og behov mellem sognene.
PU holder møder ca. 1 gang om måneden.
Desuden holdes der provstesyn i de enkelte
sogne hvert 4. år, dvs. i 10 -15 kirker, kirkegårde, sognegårde og præsteboliger om året.
Det er et interessant og spændende arbejde,
man ser og hører om tiltag i sognene og møder
mange engagerede medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer.
Hvis du synes, at det er noget for dig, så henvend
dig til Læsø Menighedsråd eller til undertegnede.
Lisbeth Grubb Waaentz. Tlf. 20 48 76 49
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Menighedsplejen- at give og modtage
Kirken på landet, kirken danner rammen, kirken
er bindeled, kirken samler, kirken på landet forandrer sig, men landet er mulighedernes land!
En blandt mange af de muligheder er Menighedsplejen, hvilken betydning har det navn i
grunden? Er det kort og godt pleje af menighedens medlemmer, og i så fald hvem er medlemmerne, er det enhver, der betaler sin kirkeskat, enhver, der er med i menighedens fællesskab, eller
måske os alle hver især, når vore veje krydses i
dagligdagen, i de livsvilkår, vi har et fællesskab
omkring?
Ja, kirken rummer nemlig et fællesskab - et rigt
stort fællesskab - et fællesskab på tværs, et fællesskab, der kan samle!
Ud af det stærke fællesskab udspringer også
Læsø Kirkers Menighedspleje. Du kan drage
nytte af dette fællesskab, der er en dynamisk
strøm bestående af både at give og at modtage.

Menighedsplejen
- organiseret
medmenneskelighed!
Måske er det ikke helt så nemt i dag, ganske af
os selv at række ud efter vores næste. Her er
Menighedsplejen, næstekærlighedens udstrakte
hånd, den ”organiserede” medmenneskelighed.
Menighedsplejen er en frivillig institution, som
er drivkraften bag flere givende og brobyggende
initiativer - bl.a. et tværfagligt samarbejde i kommunalt regi med øens sundhedskoordinator, senest sorggrupper og ABC-konceptet.
Kirken på landet forandrer sig, men landet er mulighedernes land - og Menighedsplejen repræsenterer et livsbekræftende, unikt og opsøgende arbejde til gavn for enhver som garant for, at vi
alle oplever at møde næstekærlighed, et af vore
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livsnødvendige vilkår. Læs nedenfor om Læsø
Kirkers Menighedsplejes initiativer, og lad det
være en opfordring til aktivt at gøre brug af dem
- både på giver og modtagerside.
GNH
I Læsø Kirkers Menighedsplejes bestyrelse føler vi os meget privilegerede, over den store opbakning fra frivillige, der ønsker at deltage i det
fællesskab, som udgår fra Læsø Kirkers Menighedspleje. I Kirkensgaard er der rigtig hyggelig
stemning ved kaffen hver søndag eftermiddag. Vi
forventer, at kunne holde åbent gennem hele sommeren, og håber da vi kan nyde kaffen udendørs.
Hver søndag har Cafeen åbent
i Kirkensgaard kl. 13.30 - 16.00

Søndagscafeen er et gratis uforpligtende tilbud
til alle læsøboere og gæster på øen. Bor du uden
for busruten, kan samkørsel evt. formidles. Kontakt Tove Hansen 23308505/98499151 Koordinator.
Det ville være umuligt at gennemføre opgaverne, som for nuværende er Søndagscafeen og Besøgstjenesten, uden den økonomiske håndsrækning, som sognet udviser ved indsamlinger ved
gudstjenesterne i kirken og pengegaverne fra private og firmaer på Øen. Det giver også mulighed
for Læsø Kirkers Menighedspleje at have visioner
for nye tiltag til gavn og glæde for Læsøs borgere.
Mariann Toftlund/Formand

Besøgstjenesten på Læsø er en rigtig succes!
Der er i øjeblikket 12 besøgsvenner, som hver
har en besøgsvært. En besøgsvært kan f.eks. være en person som sidder i kørestol, og som gerne
vil lidt ud i solen! Eller en, som godt kunne bruge
en at snakke med, spille kort med eller hygge sig
over en kop kaffe!

En besøgsven er en person som har lidt tid i
overskud, og som har lyst til at dele den med
andre! Fælles for de to er, at der er risiko for
venskab! Og det er da ikke så ringe endda!
Den 19. maj rejste 10 frivillige fra Menighedsplejen til fastlandet for at deltage i et kursus med
andre frivillige fra Nordjylland. Kurset handlede
om at være frivillig i fællesskabet med andre
mennesker!
Vore foldere
kan findes
mange
steder
på øen!

Skulle du have lyst til at være med i dette fællesskab og give et par timer af din tid som besøgsven,
eller ønsker du at få besøg af en besøgsven så
kontakt Jørgen Toftlund på tlf. 53620651
Jørgen Toftlund/Besøgstjenesten

Er der noget nyt under solen?
ABC for mental sundhed, det store forskningsprojekt som Læsø kommune deltager i, sammen
med 5 andre kommuner i landet, handler om at
have fokus på at styrke sin mentale sundhed gennem et aktivt liv (A= aktivt), med gode relationer (B = Belong, tilhørsforhold) og et meningsfyldt engagement i livet, gerne i hengivelse for
andre mennesker (C = comit, at forpligte sig).
Er der noget nyt i det, kan du spørge…….. Nej,
det er der ikke. Det vigtige her er, at vi, som individer og grupper, er opmærksomme på, at udnytte denne viden, til at styrke, ikke bare vores
mentale sundhed, men med den også vores fysiske, altså hele vores sundhed.
Vi lever i en tid med megen fokus på forebyggelse, der handler om at undgå risici. Tilgangen i
ABC for mental sundhed er at søge at styrke det
gode, der allerede er, så vi udvikler en robusthed,

der kan være en støtte for os, når vi møder livets
udfordringer.
At være fysisk aktiv er sundt, fordi det påvirker
humøret og forebygger en række, især livstilssygdomme. At være mentalt aktiv styrker vores
intelekt, vores hukommelse og kan være med til
at udsætte demens. At være åndeligt aktiv bidrager til at skabe mening i tilværelsen. At være socialt aktiv og have gode nære relationer er vigtigt for mennesket, ikke bare følelsesmæssigt,
men også udviklingsmæssigt. Det er nemlig i relationen til andre, vi udvikler vores
personlighed og evnen til empati. Endelig er
det at være engageret og finde mening i livet
ofte en drivkraft til at holde fast i livet, når det
er svært. Det er alt det, ABC handler om.

Det er ikke nyt, men det er vigtigt at leve med
bevidstheden om det, for aktivt at søge at styrke
det gode i ens liv. Kirken og dens medlemmer
gør det åbenbart allerede, ikke mindst når dens
medlemmer udøver diakoni: Der gør de noget
aktivt, de gør det sammen med andre, de forpligter sig på opgaver overfor andre mennesker, og
det giver mening.
Så når Læsø kommune har valgt at engagere sig i
projekt ABC for mental sundhed, med ønsket om
derved at bidrage til at styrke læsøboernes sundhed, "så kan man sige at det er en del af kommunens diakoniarbejde….." (citat: Mariann Toftlund).
Det er ikke så ringe endda!
Mit ønske er, at mange på Læsø må blive styrket i vores mentale sundhed, til gavn og glæde
for alle.
Laila Hørby.
Sundhedskoordinator og ansvarlig
for projekt ABC for mental sundhed på Læsø.
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Kirketekstil

Billedvævet kirketekstil. Antependiet i Byrum
Kirke: Altertavlen i Byrum kirke, som skildrer
middelalderens hjælpere i et fornemt billed –
skærer-arbejde, har givet inspiration til alterets
antependie(r)
De to baner er blevet til efter anmodning fra tidligere præst ved Byrum kirke pastor Christoffersen og daværende menighedsråd. Der har været
udført adskillige forarbejder, som lagde vægt på
ét vævet arbejde hængende midt for alteret, men
pastor Christoffersen ønskede ikke at skygge for
udsmykning og budskab under altertjenesten og
bad derfor om et arbejde udført som to baner ophængt i højre og venstre alterforside. Det blev efterkommet. Budskabet i vævningerne er det samme som i de først udarbejdede prøver, der blev til
i de to nuværende baner, blot i mindre størrelse.
Og hvad er budskabet så? Ja, for det første er
vævningerne her udført på én gang, sådan at forstå at begge baner er vævet samtidig, dvs. to
trende har samtidig siddet i væven og mønsteret
er blevet vævet ind tråd for tråd først på den højre så på den venstre trend, sådan at de to baner
kunne blive nøjagtig ens.
Der er i høj grad arbejdet med symboler og
farvers betydning. Antependie-motivet er et
stiliseret hjerte. Korsfiguren giver fire hjerterum, hvori de kraftige røde farver pulserer omkranset af cirklen, symbol på det verdensomspændende / evigheden / gentagelsen.
Trekanterne for enden af korsarmene er treenigheds-symbolet for Gud fader-søn-helligånd.
Her også symbol for de fire evangelister, der bringer det kristne budskab ud til verden.
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Farverne som symboler: Den røde baggrundsfarve betegner de kristnes livsvej. Den gyldne
cirkel, Guds allensteds nærværende kærlighed,
der overstråler alt. Det gyldne kors, styrken i
Guds ord. De røde farver, der pumper rundt i
hjertekamrene er symboler på kraft og kamp.
Materialerne: der er anvendt rød 2-farvet hørtrend, heri er anvendt hør, silke og guldtråd,
bedste kvalitet. De to baner er foret med kanariegult ruskind. Vævningerne er opspændt mellem tynde metalstænger.
Det var en god opgave at få, tog lang tid at fremstille - og mærkeligt at tænke tilbage på, at mens
arbejdet stod på, døjede flere mandlige familiemedlemmer med hjerteflimmer. Der er foreslået
antependier i de liturgiske farver til udskiftning
i løbet af kirkeåret.
M.v.h. Helle Rans.

Glad for sang - syng i Kirkens Kor
- som øver i Sognehuset Kirkensgaard hver torsdag 10 -12.00 under ledelse af organist Kasper
Køhl Jensen. Påregn deltagelse i gudstjenester
og andre kirkelige handlinger ca. 1 gang i måneden. Det er gratis at være med - Vel mødt!

Taizé - andagter i Byrum Kirke
hver torsdag 16-16.45
-meditativ
andagt

150 års jubilæum i Østerby Kirke
Man kan nok ikke forestille sig, hvilken storslået dag det må have været for beboerne i Hals
Sogn, da de for 150 år siden kunne fejre indvielsen af Østerby Kapel. Endelig havde man fået et
”Guds hus” i den østre ende af øen efter at have
måtte ”dele” kirke med Byrum siden 1729, da
Hals Kirke blev offer for den forfærdelige
sandflugt.
Der findes flere anekdoter og også en del mere
eller mindre sandfærdige overleveringer fra de
langt over hundrede år, hvor østerbyerne måtte
gå til gudstjenester eller følge et ligtog med op
til 12 bærere til begravelse i Byrum middelalderkirke.
20. oktober 1867 blev således en historisk dag
for beboerne, selvom der skulle gå over et halvt
år, før selve kirkegården blev indviet, og residerende kapellan J.F. Clausen foretog den første
begravelse her.

Indvielsen af det spartanske kapel blev et tilløbsstykke. I et referat i Frederikshavns Avis kan man
læse, at kapellet blev indviet af provst Ponsaing
fra Sæby (sognepræsten var dengang Niels Christensen), at en talrig menneskemængde havde forsamlet sig, og at hele handlingen havde et smukt
og højtideligt præg, ligesom selve kapellet gjorde et godt indtryk. ”Det er smukt udstyret i forhold til de ringe midler, der har stået til komiteens rådighed. Umiddelbart bagved og over alterbordet er prædikestolen anbragt. Den er ottekantet og rundt om betrukket med rødt fløjl. Ved dens
fod på alterbordet står et krucifiks. De hellige kar
er en foræring fra Krigsministeriet. Nede i kirken hænger der en særdeles smagfuld lysekro-

ne til 12 lys og nedenfor et smukt og indtil det
mindste fint udarbejdet fuldrigget skib. For øvrigt er rummet lyst og hyggeligt. Der er plads til
omtrent 150 mennesker, hvilket er fuldkommen
tilstrækkeligt. Den venstre ende af bygningen
er benyttet til korridor, og her er der aftrædelsesværelse for præsten. Bygningens ydre er lige så tiltalende som dens indre, og bygmestrene fortjener al anerkendelse for den nøjagtighed og omhu, hvormed de har udført deres
hverv”.
Midlerne til opførelsen af det længe savnede kapel kom ind på følgende måde: Staten bidrog
med 1500 rigsdaler, Østerbys beboere med 518
rigsdaler, beboere fra resten af øen med 555 rigsdaler og 84 skilling samt ret bemærkelsesværdigt 200 rigsdaler fra storfyrstinde Maria Fjodorovna – datter af ”Europas svigerfar” Christian d. Niende – og senere kejserinde Dagmar
af Rusland.
Takket være den frivillige arbejdskraft, der havde været til stede under hele byggeriet og ikke
mindst transport af materialer dertil, kom der
kun et underskud i budgettet på godt 13 rigsdaler, tidligere dansk mønt, der af den skandinaviske møntkonvention blev sat til at være lig
2 kr. Der blev således først råd til en kakkelovn
i kapellet i 1895, og for at holde varmen under
de lange gudstjenester, måtte kirkegængerne
sidde og trampe på brædderne, der var anbragt
over murstensgulvet.
Der var ingen luksus, heller ikke efter datidens
mål, man var taknemmelig for sit kapel, og for
hver gang der skete en ”fornyelse”, især da Østerby fik sit kirketårn i 1928 for 10.984 kr. og
11øre, var det virkelig stort. Kirkeklokken, der
bærer årstallet 1658, blev opbevaret på kapellets loft, indtil den i 1872 blev flyttet ud på kirkegården, anbragt i en klokkestabel ved østre kirkegårdslåge. Ved tårnets opførelse blev den flyttet til det centrale sted for en klokke og deler i
dag pladsen med en langt yngre og større engelsk
model fra 1955. Klokkerne har det sidste halve
snes år været automatiseret.
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Den i sin enkelhed så kønne Østerby Kirke er i
dag for mange lokale og turister en kirke, man er
et med og føler sig godt ”hjemme” i. Her er ingen
pomp og pragt, der distraherer én, den er blevet
kaldt missionshuskirken netop på grund af sin
lidet prangende udsmykning, men det er i særdeleshed en kirke, mange får et specielt afslappet forhold til – her er personlig nærhed, ja, kort
sagt en særlig intimitet.
Østerby Kirke deler en positiv skæbne med så
mange andre små landsbykirker, idet der ikke har
været en kendt kunstner inde over med sit aftryk
rent interiørmæssigt. Som med de lokale gaver
til indvielsen for 150 år siden – bortset fra Alterkalken og disken (de hellige kar), der blev skænket af Krigsministeriet – er det stort set lokale
kreative kræfter, der har ”skabt” kirkerummet.
Indvielsesgaverne var udover kirkeskibet ”Trindelen”, der var lavet af styrmand H. Eggersen,
som var ansat på fyrskibet af samme navn, tillige en fransk bronzelysekrone fra først i 1800tallet, der blev foræret af Kirstine Hulbech Bach,
enke efter distriktskirurg K. Israel Kønig. Han
var født i Rendsburg i Tyskland og kom til Læsø
som læge i 1803, hvor han ni år senere giftede sig
med den 19-årige Kirstine, der var 74 år, da hendes lysekrone blev en kærkommen udsmykning
i kapellet.

neren Carl Blochs enestående motiv: Kristi opstandelse. Bloch (1834-1890) er især meget
kendt for sin kristelige kunst.
De to naturalistiske malerier med det fine farvespil og de kendte lignelsesmotiver: ”Stormen på
søen” og ”Jesus besøger Martha og Maria”, der
hænger på hver side af altertavlen er særdeles
vigtige dele af kirkens interiør, de har gennem
årene været både beundret og ”elsket” af mange og har sat adskillige tanker i gang hos såvel
børn som voksne.

Manden bag malerierne, kaptajn Hans Andreas
Nielsen, kom til vores ø fra Svendborg i 1917,
hvor han købte den nuværende ”Kirkensgaard”.
Han havde sin datter Anna med hertil, hun blev
gift med Åge Larsen, der i mange år var førstelærer i Østerby Skole, og hun var i mange år en
trofast og påskønnet organist ved Østerby Kirke.
De tidlige orgler i kirken har vel nærmest været
mindre stueorgler, og det er desværre ikke lykkedes at finde frem til årstallet for kirkens første
orgel. Øens organist gennem 12 år, Kasper Køhl
Jensen, var med til at vælge Østerbys nuværende orgel, da det gamle meget spartanske orgel
skulle udskiftes. Efter en kontakt til orgelfirmaet
Frobenius & Co blev han anbefalet at prøve et
orgel på Sjælland. Det var også i dårlig forfatning, men efter en renovering samt med fondsmidler og en god opbakning fra menighedsrådet,
fik man i 2006 et godt orgel med 10 stemmer
og en god klang fra 1970`erne.

Prædikestolen, der oprindelig stod over alteret,
blev udskiftet med en ny i 1928, som blev fremstillet af snedkermester Emil Haaber, og blev placeret der, hvor den står i dag. Da kirken i 1924 fik
en altertavle med ramme af eg, malede den lokale
kunstner Marinus Nielsen en smuk kopi af kunstSide 12

Det er yderst sjældent, man ser glasmosaikvinduer i en lille kirke som Østerby, og det skyldes
da også udelukkende en svensk kunstners forkærlighed for denne del af øen. Motiverne for de
to kunstværker: ”Jesus stiller stormen på søen”
og ”Arbejderne i vingården” er malet i pensiona-

Kongefamiliens præst holdt jubilæumsprædiken
tet ”Sandvadhus” i Gl. Østerby. De repræsenterer såvel søens som landjordens folk og er helt
igennem originale, da Gøteborg-kunstneren Erik
Abrahamson aldrig kopierede. De to mosaikvinduer blev indviet i 1954, hvor den kendte svenske
kirkekunstner fik egnens store erkendtlighed for
den flotte gave.
Vi har næsten været hele vejen rundt, men gemmer et af de helt store klenodier til sidst – nemlig
det smukke dåbsfad med inskriptionen 16 BLSMMD 94 fra Hals Kirke. I det herrens år 1694
tilbyder Bertel Lauritzsøn og hans kone Maren
Michelsdatter i Bovet at udføre praktisk arbejde
i kirken samt give et bækken til ”funten” (døbefonten) i forventning om at måtte få en gravplads
inde i kirken. Det fine messingfad fik Østerby
Kirke senere glæde af. Det er i dag anbragt på
en svær granitsokkel, der er udført af stenhuggermester Axel Zinck, Byrum. Den enkle døbefont, der er smukt dekoreret med vinblade, var
et større bestillingsværk til den nyopførte Vesterø Havnekirke midt i 1950`erne, og da havnekirken lukkede, var det nærliggende, at den kom
til Østerby. Dåbsfadet og døbefonten er således
en enestående forening af kirkekultur fra 1600
– og 1900 tallet. Dertil kommer, at Axel Zinck
også var skaberen af mindestenen over Hals Kirketomt.
På udenoms arealerne præsenteres en yderst velholdt kirkegård, og at man aldrig bliver færdig
med at forskønne og nyetablere, ses tydeligt på
pladsen vest for kirken. Her blev der i 2010 lavet et lapidarium, hvor pårørende har mulighed
for at bevare afdøde slægtninges gravstene. I januar 2014 blev der indviet et nyt graverhus, og
et mangeårigt ønske blev endelig opfyldt. Alternativet havde indtil da været et lille bitte tårnkammer med tremmer for vinduet. Nu kunne
en glad og tilfreds graver, Birgitte Melchjorsen,
og hendes kollegaer fra Byrum og Vesterø flytte ind i et moderne og nydeligt byggeri til knap
en million kr. med kontorplads, frokostlokale og
gode bad/toiletfaciliteter samt et handicapvenligt
toilet til kirkens gæster.
Kirsten Melchjorsen

Østerby Kirkes 100 års jubilæum blev uvist af
hvilken grund allerede fejret 28. maj 1967. Der
var ikke en ledig plads at opdrive i den nykalkede
og pyntede kirke, og den vellykkede festgudstjeneste blev da også fjernsyns – transmitteret
af DR til TV- avisens søndagsudsendelse. Biskop Erik Jensen, Aalborg holdt jubilæumsprædiken ud fra lignelsen om den fortabte søn, og efter den store højtidelighed i kirken samledes menigheden i Østerby Missionshus til et veldækket
kaffebord.
Her tog sognepræst Alf Johansen over med velkomst samt hjertelige hilsner til fru Ravnkilde
Møller, enke efter sognepræst i 22 år, J. Ravnkilde
Møller, og til fru Anna Larsen, kirkens organist
gennem 37 år. Tre af menighedens ældste, de 90årige østerbyere Peter Thomsen, J. Chr. Nielsen
og Peter Andersen blev tillige hyldet og æret som
trofaste kirkegængere.
Lidt mere uformeldt blev der i kaffepausen talt
en del om den kommende store og glædelige begivenhed, biskopparret så frem til. Erik Jensen,
der blev Kgl. konfessionarius i 1963, skulle nemlig som kongefamiliens præst vie kronprinsesse
Margrethe og greve Henri de Monpezat i Holmens Kirke 10. juni 1967.
Det blev en mindefyldt jubilæumsfest, som man
søndag 29. oktober i år kan få lov at fejre med
yderligere 50 år. Der er stadig en del af øens befolkning, der således får to jubilæer med og som
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med taknemmelighed kan glæde sig over, at der
stadig i Læsøs tre sogne leves et fælles aktivt og
levende kirkeliv.
Til 100 års jubilæet var sognepræsten som nævnt
Alf Johansen, der faktisk var provst, da han blev
ansat. Udover provst Johansen, som han oftest
blev tituleret blandt menigheden, har Byrum og
Hals Sogne de sidste fem årtier haft følgende præster: Åge Jensen (1969 – 1987), Johannes Christoffersen (1987 – 2013) og øens første kvindelige præst, Eva Bernhagen, der blev officielt budt
velkommen ved en smuk og mindeværdig indsættelsesceremoni 29. september 2013.
Kirsten Melchjorsen

Sogneudflugt
Søndag d. 27. aug. Kl. 10 – ca. 17
Dagen begynder i Byrum Kirke.
Efter gudstjenesten går vi, så vidt det er
muligt, til det nye Museumshus og får
rundvisning. Derefter venter bussen og
kører os til et af Læsøs hyggelige
spisesteder, hvor vi spiser frokost
bestående af stjerneskud.
Busturen fortsætter rundt på vores skønne ø
og bringer os et smut til Saltsyderiet. Udflugten slutter i Kirkensgaard med kaffebord.
Egenbetaling for deltagelse 130 kr.
Tilmelding: bodilkessler@mail.dk
tlf. 21576185
senest torsdagen
før udflugten.
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Synspunkt
Redaktionen på KirkeNyt har modtaget brev
fra to glade læsere, det bringer vi her med en
tak for jeres henvendelse.
Redaktionen

En stor ros til barselsvikaren Marie-Louise I.
Sørensen’s initiativ til alkoholfri nadvervin i
Læsø Kirker. Selv er jeg ikke nykterist, (afholdsmand) og har heller ikke tænkt at blive det. Jeg
kan styre det. Men under mine mange år i Sverige
har jeg personligt oplevet, hvordan et alt for stort
alkoholmisbrug totalt kan ødelægge et menneskes
liv. Er man først kommet langt ud i alkoholisme,
kan man ikke bare drikke en lille smule. Man er
nødt til totalt at afholde sig fra alkohol resten af
livet. Efter 37 år i Sverige er jeg nu vendt tilbage
til Danmark. Et par år i Hirtshals, og bor nu på
Læsø. Jeg har opdaget at det ikke er let at være
alkoholiker i Danmark. Ofte bliver man budt på
gratis smagsprøver på øl og vin. Til og med når
man står i kassekøen i et supermarked, såvel på
Læsø som på fastlandet, står spritflasker med
bl.a. gin, og vodka midt i blikfanget og frister.
Tak Marie-Louise, for dit initiativ til at gøre, i
det mindste, kirken til et alkoholfrit sted. Lad
os håbe ordningen bliver permanent.
Erik Reiffenstein, Embæksminde.

Lørdagstakster begravelse/bisættelse
Det glæder mig at læse det sidste Læsø KirkeNyt,
at det ikke fremover skal koste mere på lørdage
end på hverdage.
Da vores far døde onsdag den 24. juni 2015,
ville vi gerne have begravelse mandag, det kunne ikke lade sig gøre, det var gravernes fridag,
tirsdag var heller ikke mulig, da præsten havde
mødedag. Vi valgte så lørdag den 27. juni, som
egentlig var meget upassende pga. en fødselsdag
i familien, det var rigtig trist, og desuden at skulle betale 2.806,59 kr i tillæg for begravelse lørdag.
Kirsten Møller
Æblevej 18,
9940 Læsø

Md. Dato Dagens navn

Østerby Kirke

Byrum Kirke

1.
2.

JULI

10.00 lørdagsdåb? KC
3. s. e. trinitatis

10.00 KC ✶

4.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

5.

20.00 “ Syng Solen Ned “ på Vesterø Havn MLOS

9.

4. s . e. trinitatis

16.

10.00 MLOS
20.00 “ Syng Solen Ned “ på Østerby Havn MLOS og Strengekoret

12.
5. s. e. trinitatis

10.00 MLOS

18.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

19.

20.00 “ Syng Solen Ned “ på Vesterø Havn MLOS

23.

6. s. e. trinitatis

10.00 MLOS
20.00 “ Syng Solen Ned “ på Østerby Havn LK

26.
30.

AUGUST

7. s. e. trinitatis

10.00 LK

1.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

2.

20.00 “ Syng Solen Ned “ på Vesterø Havn MLOS og Strengekoret

6.

8. s. e. trinitatis

10.00 MLOS

10.
13.

19.30 Dansk-Tysk gt. MLOS
9. s. e. trinitatis !

20.

27.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS
10. s. e. trinitatis 10.00 MLOS
19.30 Dansk-Tysk gt. MLOS
11. s. e. trinitatis

10.00 HVJ + Strengekoret

SEPTEMBER

29.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

3.

12. s. e. trinitatis 10.00 HVJ

10.

13. s. e. trinitatis

11.00 Frilufts- HØST- gudstjeneste på Museumsgården MLOS ✶
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

12.
17.

14. s. e. trinitatis 10.00 MLOS

24.

15. s. e. trinitatis

10.00 MLOS ✶
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet KGS

26.
1.

16. s. e. trinitatis 10.00 KGS

7.
8.

10.00 lørdagsdåb? MLOS
17. s. e. trinitatis

10.00 MLOS + Kirkekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

10.
15.

18. s. e. trinitatis 10.00 MLOS ✶

22.

19. s. e. trinitatis

31.

10.00 MLOS
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet ESM

24.
29.

10.00 MLOS ✶

!

15.

24.

OKTOBER

Vesterø Kirke

20. s. e. trinitatis

10.00 fejring af 150 års-dag
og Ref. ESM + Strengekoret
16.30 Halloween MLOS

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
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Sognekalenderen
Arrangement

Sted & Tid

Menighedsrådsmøder

Sognehuset Kirkensgaard Kærmindevej 1, Byrum
alle møder er kl.19.00.
22/8 - 19/9 - 12/10 - 7/11

Babysalmesang
for 0 - 2 årige børn

Byrum Kirke hver anden uge
Følg annoncering

Fredagsklub
for børn 4 år og op.
HVER fredag

Vesterø Præstegård
Østerby Missionshus
Fredage kl. 15.30 - 17.00 Opstart efter sommeren 18/8
Dog “ SPECIAL - Club ” lør. 26/8 og fre. 6/10 i Kirkensgård, Byrum
- Dagene er fulde af forberedelser til kommende gudstjenester!
Følg nærmere annoncering.

Kirkekor

Sognehuset Kirkensgaaard Kærmindevej 1, Byrum
torsdage kl. 10-12.00 v/ Organist Kasper Køhl Jensen

Taizé-andagt

Byrum Kirke
torsdage kl. 16-16.45
Meditativ andagt

Søndagscafé

Sognehuset Kirkensgaard
hver søndag kl. 13.30-16.00

Indre Mission’s møder

Østerby Missionshus
16/9 kl. 13.00 Nordøstvendsyssels Kredsmøde
v/ Anders Jørgen Jensen, Års.

Sogneaftner

I Kirkensgaard, Kærmindevej 1, Byrum kl. 19.30
28/9: Flyverpræsten på arbejde, Kristian Gram Schjoldager
17/10: Reformationsjubilæet og Martin Luther i tale og billeder,
v/provst em. Ole Dybro.
(Menighedsrådet og Folkeuniversitetet arbejder på endnu et
foredrag-koncert-arrangement i anledning af reformationsjubilæet.
Følg nærmere annoncering)

Filmkræs

Læsø BIO kl. 19.00
10/10

Sogneeftermiddage

Læsø Plejehjem kl. 14.30
19/9: Fortælling omkring bordet, god musik og fællessang.

Sømandskredsen

Møde på Sømandsskibet BETHEL som gæster Østerby Havn
23/8 kl.19.30 v/præst em. Johannes Christoffersen

Syng Solen Ned

Onsdage er der aftensang på havnene i Vesterø og Østerby kl.20.00
Frivillige musikere og kor/forsangere leder fællessangen og ugens
præst deler sin refleksion på en dejligsommeraften.
5/7 i Vesterø - 12/7 i Østerby - 19/7 i Vesterø 26/7 i Østerby - 2/8 i Vesterø

Initialer fra Gudstjenestelisten s.15: MLOS = Marie-Louise I. Sørensen.
Præstevikarer: KC = Kresten Christensen, 26. juni - 2. juli
LK = Lone Kirkelund, 24. - 30. juli.
HVJ = Hanne Villumsen Jørgensen, 25. august - 3. september.
KGS = Kristian Gram Schjoldager, 25. september - 1. oktober.
ESM = Erik Steen Møller, 23. - 29. oktober.
Arrangementerne annonceres på facebook og kirkens

hjemmeside: www.laesoekirker.dk samt i Læsø Posten
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Meddelelser
VELKOMMEN
TIL
MENIGHEDEN:

09.05.17: Oda Ofelia Olsen
14.04.17: Helle Mia Elise Skjoldby
23.04.17: Magnus Kildelund Thomsen
30.04.17: Malthe Myrhøj Larsen
30.04.17: Silas Strøm Lundholm
25.05.17: Lucia Kyhn Madsen

TILLYKKE
MED
VIELSEN:

VI HAR MÅTTET TAGE AFSKED MED:
16.02.17: Grethe Christensen
19.02.17: Gerda Jensen
25.03.17: Johanne Oline Svendsen
29.03.17: Kora Signe Nielsen
20.05.17: Anders Mogensen
21.05.17: Erland Hedegaard
01.06.17: Elsa Lena Ericsdotter Christiansen
06.06.17: Agnete Laub

08.04.17: Ida Birch Nielsen og
Carsten Jacobsen
12.05.17: Dorte Vangsø Simonsen og
Ole Karl Olsen

Plejehjemmet & Poppelhaven
Institutions Gudstjenester
Tirsdage kl.14.30 på Plejehjemmet
Juli: 4. + 18.
August: 1. + 15. + 29.
September: 12. + 26.
Oktober: 10. + 24.
Sogneeftermiddag 19. september
14.30 - 16.30
Gudstjenesterne på Læsø Plejehjem, hver anden
tirsdag kl. 14.30, er åbne for alle, også bosiddende ude på øen er velkomne. Ved problem
med transport 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.

GUDSTJENESTE
I POPPELHAVEN kl. 15.15
- Den første torsdag i måneden
Side 17

Denne salme er speciel for mig
SALMER & SANGE

Mel.: Guds fred er mer end englevagt
Görlitz 1648

1. En hyrde er en vågen sjæl,
der ikke tænker på sig selv,
han ta’r på hver en fare fat,
hans øje våger dag og nat.
2. Hvis hjorden den skal græsse frit,
så må en hyrde gøre sit,
utrættelig han peger på,
hvor hjorden den kan sikkert gå.

Denne gang er salmen ikke hentet fra vores
salmebog, men har dog sit ophav blandt mange
andre salmer, nemlig fra Salmernes bog i
Bibelen.
Den er skrevet af Olav Juul og han fortæller
sådan om sin salmes tilblivelse:
Salme 23 i det gamle testamente, hvor David
sammenligner herren med en hyrde og Jesu ord
i det nye testamente, hvor han siger, jeg er den
gode hyrde, har inspireret mig til at skrive en
lille salme.

3. Men jobbet det er ikke nemt,
hvis hjorden lydighed har glemt,
hvis den sig ikke lede vil,
den let kan sætte livet til.
4. Der er en tanke, der er rar
i himlen vi en hyrde har,
han leder os og passer på,
så vi på jorden trygt kan gå.
Olav J

Se Salme 23 illustreret på dette link:
https://youtu.be/XtXTssXemZk

Hyrdebillederne beskriver den tryghed troen på
evangeliet giver os.
Det synes jeg er godt at tænke på i en verden
hvor tryghed er en større og mere efterspurgt
mangelvare.
Olav Juul

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 Olav fordi du delte din salme!
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Sommerens koncerter
i Læsø Kirker
27. juli kl. 20.00 i Byrum Kirke
” Fra Bach til Rock ”
For tredje gang kan vi på Læsø opleve de enestående musikere fra ”Retrorock”,
violinisten Jochen Brusch og organist Sven-Ingvart Mikkelsen,
der også skriver alle arrangementerne, Bachværker kombineret med rocknumre,
for orgel og violin.
Entre: 100 kr

3. august kl. 20.00 i Byrum Kirke
”Orgel – duo”
Orgelkoncert med fire hænder og fire fødder med to internationalt
kendte organister, Andrea- Ulrike Schneller og Hans Rudolf Krüger.
Repertoiret repræsenterer orgelduo - kompositioner fra fire århundreder.
En ganske særlig oplevelse.
Entre: 50 kr.

24. august kl. 16.00 i Østerby Kirke
”Hasseris – kvartetten”
Rytmisk musik fremført af Ole Bech på guitar, Jørgen Mygind, saxofon,
Mogens Jensen på tangenter og vokalist Karen Grarup.
Mogens Jensen, der har familiemæssigt tilknytning til Læsø
har i 25 år stået i spidsen som organist og sangskriver.
Entre: 100 kr.

23. september kl. 16.00 i Byrum Kirke
Filharmonisk Kor fra Aalborg
Med organist v/ Budolfi Kirke,
Margrethe Testrup Østergaard, som dirigent.
Entre: 100 kr.

KONCERTUDVALGET
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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 480,- 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
Marie-Louise
I. Sørensen
Tlf: 21 49 10 01

Læsø Kirker

