LÆSØ
KIRKENYT
Byrum, Vesterø og Østerby Kirker, 24. årgang, nr. 1

Marts - April - Maj - Juni 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
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www.laesoekirker.dk eller:
www.facebook.com/laesoekirker

MENIGHEDSRÅDSMØDER
måden dú kan følge kirken
- bag murene
Torsdag 16. marts.
Tirsdag 18. april
Tirsdag 23. maj
Torsdag 15. juni
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:
12. marts: Folkekirkens nødhjælp,
landsindsamling
9. april Fredagsklubberne, Læsø
16. april: KFUM & K
7. maj: Læsø Menighedspleje
4. juni: Danmission - IKON
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. maj 2017

Valget er afgørende
Fra min gymnasietid har jeg et minde, som den
dag i dag, står helt klart for mig. Det var min
dansklærer, som tegnede et billede på tavlen, for
at anskueliggøre Søren Kierkegaards tanke om
vigtigheden af at vælge. Han tegnede en ø midt i
noget vand, og så et skib. ”I kan sejle den ene vej,
eller den anden vej rundt, men I bliver nødt til at
foretage valget.” Valget er afgørende for den
videre sejllads eller færd, derfor er valget vigtigt.
Valget er afgørende for vores livsvej.
Dette kirkeblads forside er prydet med et kirkeskib, eller faktisk to. I langt størstedelen af alle
danske kirker hænger et kirkeskib, og grunden
herfor er både en stærk symbolik og samtidig
en gammel tradition, som endda strækker sig
længere tilbage i vores kultur end kristendommen, faktisk helt tilbage til bronzealderen. Her
blev man ofte begravet i en stensætning, formet
som et skib. Det var transportmidlet, der skulle
bringe den døde godt frem til gudernes verden.

dem, hvorfor de er bange, truer ad stormen og
der bliver blikstille. Vi skal ikke være bange, så
længe vi er på Jesu Kristi skib, men tro på at han
kan klare skærene og få os sikkert igennem, når
stormen raser og bølgerne går højt.
Men det er vigtigt, at vi vælger at sejle med på
Jesu Kristi skib. For hvis vi går tilbage til Søren
Kierkegaards tanke, om vigtigheden af at foretage valget, så er det jo netop her, vi præger
vores liv.
Jeg bliver retfærdiggjort ved tro alene, ja! Jeg
har fået skænket troen. Jeg er blevet mærket
med korsets tegn i dåben. Det er mit bevis på, at
jeg tilhører Jesus Kristus, at jeg er Guds barn.
Det er jeg uanset, men jeg bekender mig til det
i dåben. Jeg bekender mig til den kristne tro.
Det er et valg. Jeg kan også vælge at lade være.
Lade være med at blive døbt, lade være med at
gå i kirke, lade være med at bede, lade være
med at tage del i det kristne fællesskab, lade
være med at bekende mig til den kristne tro,
lade være med at sejle med på Jesu Kristi skib.
Hele livet igennem og hver dag foretager vi
valg. Store valg og små valg. Nogle er præget
af tilfældigheder, nogle er præget af omstændigheder, nogle er præget af andres holdninger
og meninger, og nogle er præget af en helt bevidst analyse af den givne situation. Men vi
vælger, og det er det, der er det essentielle,
som Kierkegaard mener.

Skikken med at ophænge skibe i kirken begyndte i den katolske kirke i Europa og slog rigtig igennem i Danmark efter reformationen, især i
de seneste par århundreder. Tanken er, at vi som
menighed er mandskabet på skibet, på vej fra
denne verden til Gudsriget og vores styrmand
er Jesus Kristus. Det underbygges af fortællingen, som vi finder i kapitel 8 i Matthæusevangeliet, om stormen på Geneserat Sø, hvor
disciplene er bange, for at skibet går under, og
de beder Jesus om at frelse dem. Jesus spørger

Ved at vælge opnår vi en frihed til at være, da
det er vores valg. Men frihed forpligter også i
et ansvar. Jeg bliver nødt til at tage ansvar for
de valg, jeg træffer. Jeg har valgt at gå denne
vej, så det gør jeg. Hvis vejen ikke er god for
mig, eller jeg ikke synes, den fører mig noget
sted hen, så skal jeg tage mit ansvar alvorligt
og se om jeg kan gøre noget for at ændre min
situation. Det er mit ansvar. Det er op til mig at
ændre de forhold, jeg kan gøre noget ved og acceptere de ting, som jeg ikke kan gøre noget ved.
Det, som ikke er mit ansvar. En klog mand har
en gang udtalt ”hvis noget gør dig godt, så gør
mere af det. Hvis noget ikke gør dig godt, så se
om du kan gøre noget for at ændre det”.
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Når jeg vælger og tager ansvar, så får jeg friheden til at leve, og det helt store og afgørende valg
er min bekendelse af min tro. For ved aktivt at
være mandskab på Jesu Kristi skib, så ved jeg også at jeg ikke behøver frygte. Jeg behøver ikke at
være bange. For jeg ved, at jeg aldrig er alene,
jeg har Gud og hele det kristne fællesskab ved
min side. Jeg ved, at Gud bærer mig, holder mig
fast og styrer skibet igennem uroligt farvand, når
jeg oplever, at det stormer, bølgerne går højt, salt
og skumsprøjt overstrømmer mig, så jeg er i fare
for at miste fodfæstet.
At Gud styrer skibet betyder ikke, at jeg aldrig
oplever stormen. Det betyder, at jeg ikke er alene, når jeg oplever stormen. Det betyder, at jeg
kan lade Gud om at bære det for mig, som jeg er
magtesløs overfor. Det, som ikke er mit ansvar,
dét som ikke er mit.

Forsidebilledets historie
På dette blads forside ses fuldriggeren
”St.Knud”, en kirkeskibsmodel fra Vesterø kirke. Det smukke sejlskib er udført af Anton
Petersen fra Vesterø, der var kaptajn på MS
Læsø. Anton Petersen byggede skibet i begyndelsen af 1950’ erne og skænkede det til Vesterø
Havn Kirke, hvor han selv stod for ophængningen Allehelgenssøndag d. 6. nov. 1955.

Efter lukningen af Havnekirken tog man nænsomt vare på ”St.Knud”, der siden 2010 har
hængt i Vesterø kirke.”St.Knud” indeholder
skibspapirer, dokumenter der er lagt i et kobberrør i skibets skrog med angivelser om tilblivelse, årstal, giver etc.
Kaptajn Petersens søn, Hans Petersen har tilsendt
en kladde/skitse til skibsdokumenterne i skibet,
deri står ordret:
Jeg kan og skal kun tage ansvar for mit eget, for
min egen handling og de valg jeg foretager.
Derfor bliver valgene ikke ligegyldige. Derfor
bliver det vigtigt at vælge, om det er den ene
eller den anden vej rundt om øen. Gud styrer
skibet, men det er mit ansvar at fortælle Gud,
hvor jeg skal hen. Jeg har fået min frie vilje af
Gud til at vælge, og den skal jeg bruge. Det er
mit ansvar at udstikke kursen og så hjælper Gud
med styringen.
Kirkeskibet bærer en stærk symbolik og minder
os om vores ansvar. Både som værende del af et
mandskab, af en menighed, men også om den specielle opgave jeg har fået, og som jeg må påtage
mig ansvaret for.
Skibet er på vej. Et nyt år er startet. Har jeg påtaget mig min opgave og fået sat kursen, og fortalt Gud hvor skibet skal hen?
Marie-Louise I. Sørensen
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Kirkeskibet i Vesterøhavn kirke.
Søndag den…………….1955, da Frederik
den 9. var Konge af Danmark,
Hans Hedtoft Statsminister, Bodil Koch
Kirkeminister, Erik Jensen Biskop over Aalborg
Stift, Vaage Beck Provst i Horne Provsti og
Ole Bertelsen Sognepræst i Vesterø Sogn,
ophængtes dette Kirkeskib, som er skænket
og bygget af Kaptajnen paa M.S. ”Læsø”
Petersen i Vesterøhavn Kirke.
I sidste del af dokumentet står der at læse:
”Måtte dette skib til stadighed være
en pryd for kirken
og en påmindelse for menigheden om,
1. at mange af vore kære under farefuld færd
må fravriste havet dets værdier, og
2. at vi som mennesker alle er undervejs
gennem tilværelsens brænding, og
3. at vi som kristne er om bord i Guds
menigheds skib, der alene har løfte om
at nå den himmelske havn”
Petersen

Høgh Jacobsen

Bertelsen

I alle søfartsnationer har det været skik at ophænge kirkeskibsmodeller i kirkerne. Der hænger ca. 1300 skibsmodeller i danske kirker, og
næsten alle er ophængt i midtergangen og med
kurs mod alteret. Kirkeskibe blev ofte bygget og
givet af mennesker med tilknytning til søfart.
Der er flere årsager til at ophænge en skibsmodel i kirkerummet, men den væsentligste grund
er vel den kristne symbolik, man lægger i skibet.
Skikken med at ophænge kirkeskibe fortaber sig
i fortiden. Således er Noahs Ark et symbol på
det af Gud skabte samfund. Menigheden samles
stadig i kirkens skib, symbolet på menneskers
farefulde sejlads gennem tilværelsen i med- og
modvind. Skik og symbol falder sammen med
gammel hedensk tankegang, som er tilpasset
den kristne kirke. Skibet har før i tiden spillet
en religiøs rolle, som det ses af skibssætninger,
skibsgrave m. m.
Bodil Kessler

FOR BØRN OG FAMILIER

Studietur til Libanon
De kristne i Mellemøsten er trængte.
Mange er drevet på flugt fra deres hjem og
deres kirke. Nu får du mulighed for at møde
dem. Det sker, når Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg arrangerer studietur til
Libanon 6. – 13. november.
Libanon har den største andel af kristne
i Mellemøsten, og er samtidig det land,
som har modtaget flest flygtninge fra Syrien.
Førhen havde landet, der grænser op til
Syrien og Israel, en blomstrende økonomi.
Men borgerkrig og politisk uro har sat dette
over styr. Hvordan er det at være kristen i
sådan et land?
Der er opvarmning til studieturen
22. maj, hvor libaneser, debattør og
menneskerettighedsekspert Hanna Ziadeh
tager os med på en rejse gennem kultur,
politik og religion.
Det er i Folkekirkens Hus i Aalborg
kl. 19.00.
Du er velkommen til at deltage
uanset om du vil med på studieturen,
og der er gratis adgang.

Fredag 10. marts kl. 15.30 besøger
Indre Missions konsulent Bjarne Gertz Olsen
Læsø fredagsklubber, for at fortælle om
foreningens projekt i Indien og sin rejse til
børnehjemmet i landsbyen Gudipada.
Han vil bl.a. berette og vise billeder om børnenes gode trivsel på børnehjemmet, hvor
de ansatte er meget bevidste om, at det skal
være et hjem og ikke en institution. Et sted,
hvor det enkelte barn skal føle, at det er
elsket og har værdi, og hvor det vokser op
i troen på Jesus Kristus.

Formålet med studieturen er at knytte kontakt mellem kristne i Danmark og i Libanon.
Du kan stille spørgsmål om turen og
foredraget eller melde dig som interesseret
på aalborglibanon2017@gmail.com
Deltagerne udvælges sidst i maj måned.
Læs mere på aalborgstift.dk

“ Indien og Danmark har meget forskellige
kulturer og traditioner, men vi er fælles om
missionens sag”, siger Bjarne G. Olsen.
“Fredagsbørnene” med forældre,
søskende og bedsteforældre er hjertelig
velkommen i Østerby missionshus til en
udvidet klub-eftermiddag.
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Ordination - barselsvikar
(Sidste ordination på Læsø var, da Peter Jessen
blev ordineret for 13 år siden.) Biskop Henning
Toft Bro og provst Winnie Nørholm Rischel forestod det kirkelige ritual i Byrum Kirke, der i
dagens anledning var fyldt til sidste plads.

Lige inden det ”gamle” menighedsråd takkede af,
skulle der træffes en vigtig beslutning: nemlig at
vælge en barselsvikar for vores sognepræst Eva
Bernhagen. Blandt de 6 ansøgere til vikariatet
faldt valget på Marie-Louise Impgaard Sørensen,
der efter bestået Pastoralseminarium d. 16. december, blev ordineret i Byrum Kirke d. 18.
dec. og indsat som konstitueret sognepræst på
Læsø fra d. 19. dec. 2016 til og med d. 14. april
2017 - med mulighed for forlængelse.
Eva gik på barsel efter gudstjenesten 1. søndag
i advent, og samtidig tog det nyvalgte menighedsråd over.

Efterfølgende havde Aalborg Stift i samarbejde
med det afgåede samt det nyvalgte menighedsråd inviteret menigheden på Læsø, kirkens ansatte, Marie-Louises familie og nære venner til
velkomstfrokost i Forsamlingshuset. Her samledes i alt 80 mennesker til et flot arrangement
for at hilse på den nye vikarpræst.

Inden Marie-Louise kunne tiltræde 3 uger senere, havde skiftende præster varetaget præstetjenesten på øen. Den travle juletid og årsskiftet med mange kirkelige tjenester gav MarieLouise rigtig meget at se til lige fra dag ét.

Ordination eller præstevielse, som det også hedder, er en sjælden begivenhed på Læsø, så det
blev en festdag ud over det sædvanlige.
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Også her i kirkebladet skal der lyde et hjerteligt
velkommen til Marie-Louise. En vigtig forudsætning for at sikre evangeliets forkyndelse og
skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst er, at
præst og menighedsråd virker godt sammen. Det
er vores ønske og håb, at perioden med MarieLouise som sognepræst på vores ø må blive til
gavn og glæde for os alle i et positivt og konstruktivt samarbejde.
Bodil Kessler

Familiemennesket Marie - Louise
Læsøs nye vikarpræst, Marie-Louise Impgaard
Sørensen, har allerede sat sine spor via sine gode
levende prædikener og store mod til så ærligt og
direkte som overhovedet muligt at forkynde og
bekende Guds ord. Men hvem er hun egentlig,
den 40-årige nyordinerede præst?

”Meget udadvendt, meget viljestærk, meget praktisk og meget selvstændig. Hun har nemlig den
holdning, at intet er umuligt, før det modsatte er
bevist”, siger hendes forældre Pauline og Esben
Sørensen samstemmende.
”Men hun er også – som den næstyngste af en
søskendeflok på syv – pigen, der har lært tolerance samt den rummelighed, det kræver at være
en ud af mange børn i forskellige aldre. Som mindre tullede hun ofte rundt med lillesøster Kristine, men alle børnene har leget og taget sig af hinanden på kryds og tværs af alder. Det fungerede
rigtig godt, og det gør det stadig. Vores børn holder meget sammen og hjælper hinanden utroligt
meget”, fortæller Pauline og Esben, der, på den
stråtækte skovridergård med bindingsværk og
masser af god plads i landsbyen Gjerrild på
Djursland, gav dem et frit liv midt i naturen med
mark og skov, og en lille privat Zoo med hund,
ponyer, geder og høns. ”I dag, når familien samles hjemme hos os i Gjerrild er den vokset til 13
voksne og 13 børnebørn, og der skal to store borde til, men vi håber på lidt flere, og at vi får lov
at opleve det”.
Marie-Louise og hendes søskende blev opdraget
til tidligt at lære at tænke selvstændigt og blive
selvstændige, tillige med at der var nogle lidt

stramme regler, der skulle overholdes – en god
ballast at få med sig ud i livet, mente forældrene.
Så efterhånden som børnene forlod hjemmet for
at komme på efterskole eller andet, blev det tid
for Pauline og Esben Sørensen at få deres drømme, udlængsel og nye udfordringer opfyldt. De
mødte for over et halvt århundrede år siden hinanden på et hospital i Birmingham som lægestuderende og laborant. Paulines familie boede i
byen, og det var derfor nærliggende, at MarieLouise på et langt senere tidspunkt tog et års
studieophold i Cheltenham, ca. 80 km fra Birmingham, så hun kunne være tæt på grandma
til gensidig glæde for begge.
I 1989, da Marie-Louise var 13 år, fik hendes
far et arbejde som praktiserende læge i Saudi
Arabien, og de to yngste piger og deres mor tog
med til en helt anderledes verden og kultur.
Efter et år måtte Marie-Louise rejse hjem, da hun
ikke kunne fortsætte skolen grundet sin alder og
kom i stedet på en tysk efterskole i Tinglev, en
skole, såvel hun som forældrene var trygge ved,
da de fleste af den unge generation Sørensen har
gået der. Marie-Louise blev så glad for hele miljøet, at hun, da hun skulle fortsætte sin skoleuddannelse, valgte det tyske Gymnasium i Åbenrå,
og det er derfra hun har sine relationer til Sdr.
Jylland og det tyske sprog, fastslår forældrene.
Man kan ikke ligefrem sige, at Marie-Louise er
fra en dansk gennemsnitsfamilie. Allerede mens
familien var på Djursland, fik faderen et job på et
lægecenter i Sverige, han var hos familien i weekenderne, og i de lange ferier var de på besøg hos
ham – og bortset fra et par års ophold på Mandø
med det fascinerende vadehav har de engagerede forældre været i mange forskellige lande i arbejdsøjemed, Mellemøsten inklusive.
”Det giver en ekstra dimension i tilværelsen at
kunne være i fremmede omgivelser – at være midt
i andre kulturer og opleve dem indefra. MarieLouise kom således også til De Forenede Emirater, mens vi arbejdede der. Min mand som læge
og jeg med undervisning i engelsk, hvor hun også
fik et job. Der lærte hun på en lidt sjov måde at
færdes blandt andre kulturer, og det var godt for
Side 7

hende”, siger hendes mor. ”Dengang var der ingen religionsbarrierer, og vi havde mange gode
venner – også muslimske”.
”Apropos religion så fik vi ikke vores børn døbt,
da vi var af den opfattelse, at det måtte de selv bestemme, når de blev store nok – og i dag er
flere af dem voksendøbt”, fortsætter Esben. Pauline er opvokset i den katolske tro, men efterhånden kunne hendes mor slet ikke klare den katolske tankegang, så hun brød med kirken, ” og
det har måske også spillet en rolle”, reflekterer
Marie-Louises mor i dag.
Der findes i familien Sørensens mindebog adskillige timer, dage og år, hvor hele glædesregistret er blevet aktiveret. Nu kan der tilføjes
en helt unik 4. søndag i advent i 2016, da Marie-Louise blev præsteordineret i Byrum Kirke.

Tre af Marie-Louises seks søskende, Martin,
Henriette og Kristine, var sammen med mor
Pauline og far Esben mødt op til præstevielsen
i Byrum kirke.
”Det var alt i alt en fantastisk dag på Læsø og
for os en næsten ubeskrivelig glæde at opleve
hendes første prædiken og se, at hun har fulgt
det kald, der i dag betyder så meget for hende.
Samtidig giver det med vores viden om vores
næstyngste datter en god mening, at hun valgte
skriftemålet og dermed bekendelsen som sit speciale - og at hun så skulle havne i et lille øsamfund midt i al den herlige natur, som hun elsker,
kunne ikke være bedre, slutter et par stolte og taknemmelige forældre en varm og åbenhjertig snak.
Kirsten Melchjorsen
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Provst Winnie Nørholm Rischel

Biskop
Henning Toft
Bro

Konst.
sognepræst
Marie-Louise
I. Sørensen

Sognepræst Eva Bernhagen

Provst
Winnie N.
Rischel

Nyt fra Menighedsrådet
Alkoholfri nadvervin
Menighedsrådet debatterede spørgsmålet om
nadvervinen på det første ordinære møde i
funktionsperioden den 1. dec.
Anledning til drøftelsen var, at Marie-Louise,
som afløser for Eva, havde sendt en anmodning
om at byde druesaft som nadvervin i alle Læsøs
kirker og ved hvert nadverbord i hele hendes
periode som barselsvikar.
Efter en livlig debat endte det med, at et flertal
i menighedsrådet gik ind for at indføre alkoholfri nadvervin i en forsøgsperiode under MarieLouises vikariat.
Lørdagstakster
Skal begravelse eller bisættelse på lørdage koste mere end på andre hverdage?

ens i hele ligningsområdet, og Læsø menighedsråd har som den lokale myndighed her på øen ikke indflydelse på prisniveauet.
Hidtil har det været sådan, at en begravelse eller
bisættelse på en lørdag kostede 50 % mere end
på de øvrige hverdage i ugen, fordi der på mange
kirkegårde ( på fastlandet ) anvendes entreprenører til at dække en grav om lørdagen, men
denne udgift har vi ikke længere på Læsø.
I gældende takster for 2017, anbefaler Hjørring
fælles provstiudvalg derfor, at der IKKE opkræves lørdagstakster. Denne anbefaling har Læsø
menighedsråd besluttet at følge.
I nævnte kirkegårdstakster for 2017 på de
følgende sider ses klart, hvad det koster. Man
kan desuden få oplysninger ved henvendelse
til graverne Astrid eller Birgitte eller på provstiets hjemmeside: www.hjorringprovsti.dk
Bodil Kessler

TI GODE IDEER
FOR MENIGHEDSRÅD
1. Giv tid til at drøfte tro og kristendom på hvert
eneste menighedsrådsmøde så det hele ikke ender
med bare at dreje sig om mursten og økonomi.
2. Tag godt imod nye ideer og lad være med på
forhånd at sige: det ikke kan lade sig gøre.
3. Se på mulighederne i stedet for
forhindringerne.

Nej, det skal det ikke. Den beslutning tog menighedsrådet d. 12. januar efter opfordring fra Provstiet, da vi ikke kan dokumentere ekstraudgifter
til medarbejdere og entreprenørudgifter, som
der er på andre kirkegårde på fastlandet.
Når det gælder kirkegårdsvedtægter og priser på
gravsteder, begravelse eller bisættelser, så er
provstiet den ansvarlige myndighed. Læsø menighedsråd hører under Hjørring Nordre Provsti, der har kontor i Sindal med Winnie Nørholm
Rischel som provst.
Hvert år justeres priserne for ydelser på kirkegårdene lidt op og ned. De priser eller takster er

4. Husk at udsagn som: “det plejer vi ikke!”
er lammende.
5. Husk at misundelse og sladder er dræbende.
6. Tænk positivt og tal godt om og bed for din
menighed og præst.
7. Vær ikke bange for at rose andre,
heller ikke præsten.
8. Vær parat til at gøre det arbejde,
som ingen andre gider.
9. Husk at afvigelser, modsigelser og skæve
forslag ikke bare er irriterende, men styrker
kreativiteten.
10. Vær taknemlig for det, som I kan gøre
sammen i stedet for at skælde ud over det, som
I ikke kan finde ud af.
lånt af Lolland-Falsters Stift
Biskop Steen Skovgaard
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Priser ved gravkastning/urnenedsættelse
I nedestående skema og tekst vises de gældende priser pr. 1. januar 2017 i forbindelse med
kistebegravelse og urnenedsættelse:
Folkekirkemedlem / Ikke folkekirkemedlem
Ydelse

Pris for medlem

Gravning af grav, anvisning af
gravsted, dækning af grav,
opfyldning af grav samt adm.
opgaver i fb m. dette:

Pris for Ikke-medlem

5.435,12 - kr.

5.435,12 - kr

Erhvervelse af et gravsted pr. år
for enkelt grav:

0 - kr.

466,17 - kr.

Erhvervelse af et gravsted pr. år
for dobbelt grav:

0 - kr.

932,34 - kr.

Erhvervelse af en urne-plads pr.
år:

0 - kr.

143,44 - kr.

Erhvervelse af et urne-gravsted
pr. år:

0 - kr.

286,88 - kr.

655,70 - kr.

655,70 - kr.

Urne-nedsættelse

Som medlem af folkekirken, skal man som det
eneste betale for gravkastningen / urnenedsættelsen. Ønsker man selv at vedligeholde / passe
sit gravsted er alt andet udgiftsfrit fra kirkens
side.
Som ikke medlem skal der betales for gravkastningen / urnenedsættelsen og for gravpladsen
i det antal år den er fredet - for en kiste er det
25 år, og for en urne er det 10 år. Altså skal erhvervelsen af gravstedet ganges med enten 10
eller 25 år.
Vælger man at blive urnenedsat i anonymt / de
ukendtes gravsted medfølger en obligatorisk
vedligeholdelse i 10 år som koster 3.385,30 kr. som et engangsbeløb. Dette beløb er ens uanset om man er medlem eller ikke. Dertil
kommer erhvervelsen af gravpladsen, som skal
betales, hvis man ikke er medlem.
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Vælger man at blive begravet i fællesplæne
koster det en obligatorisk vedligeholdelse på
517,90 - kr. pr. år, altså for en kiste 25 år og for
et urnegravsted 10 år, der skal betales som et
engangs-beløb. Det beløb er ens som medlem
og ikke medlem. Dertil kommer erhvervelsen
af gravstedet, som skal betales, hvis man ikke
er medlem.
Som medlem har man ret til en kirkelig handling m/ præst, kirketjener, organist og kirkesanger - i kirkerummet - det har man ikke som
ikke-medlem. Ønsker man alligevel en højtidlighed i f.eks. kapellet, kan man blive opkrævet betaling for leje af dette 1.875,00 - kr. organist 497,32 - kr. og kirkesanger 497,32 - kr.
Ang. priser på vedligeholdelse af de gravsteder
som kirken har forpligtet sig på at holde, eller
andre spørgsmål er man altid velkommen på
graverkontorerne til en snak om det.

Omlægningen på Byrum Kirkegård
mer spørgsmålet straks: Kan vi godt undvære
alle de gravpladser? Ja, det kan vi faktisk, for
der er også efter omlægningen masser af plads.
For første gang blev der i 2016 bisat (kremeret)
flere, end der blev kistebegravet, og et urnegravsted kræver af naturlige årsager ikke lige så
meget plads.

Det har i mange, mange år været sådan, at hver
gang arbejdstilsynet kom på besøg, rejste de lettere frustreret herfra og havde tildelt Læsøs kirker en noget mellemfornøjet smiley. Det kom sig
af, at vi stod oppe i kirketårnet ved siden af klokken og ringede manuelt. Det måtte vi i hvert fald
ikke, og klokkeringningen er nu automatiseret i
vores tre kirker. Vi gravede også alle vore grave
via håndkraft. Det må I se at få gjort noget ved,
blev der sagt! Men det er jo lettere sagt end gjort.
Som det er nu, bliver alle grave, der på nogen
måde kan, gravet med maskine og de, som ikke
kan pga for lidt plads og for smalle gange, bliver gravet med skovl og muskelkraft på dispensation.
Hvad gør vi? tænkte menighedsrådet. Ikke alene er vores gange alt for smalle, gravstederne
lever heller ikke op til nutidens mindstemål.
Det er jo håbløst, sagde man dengang, det vil
jo tage 100 år at omlægge kirkegården! Skal vi
lægge rækkerne sammen ryg mod ryg, som man
gør så mange andre steder? Nej, vi vil gerne beholde vores særpræg med alle gravminder orienteret mod øst, og det vil alligevel ikke give nok,
når gravstederne samtidig skal leve op til det påkrævede mindstemål.
Menighedsrådet satte landskabsarkitekt Søren
Bøgeskov til at udarbejde et forslag. Hans forslag gik/går ud på, at man nedlægger hver tredje
række, udvider gravstederne og får nogle bredere gangarealer imellem, så gravemaskinerne
kan køre ind og udføre deres arbejde. Så kom-

I Søren Bøgeskovs forslag er der efter ønske fra
kirkegårdsbrugere, også indarbejdet en plan om
plænegravpladser, både til kiste- og urnebegravelser. Det kommer til at være i afdeling B, syd
for kirken. Her er MEGET smalle gange og en
hel del niveauforskel. Det er planen, at afdeling
B bliver udlagt i græs, i takt med at gravstederne
udløber - og her skal lige indskydes, at man naturligvis stadig kan blive begravet ved siden af
sin afdøde ægtefælle, uden man behøver at blive
begravet i plæne.
Menighedsrådet sagde god for Søren Bøgeskovs
forslag, og det samme gjorde Provstiet.
Så nu har vi en godkendt reguleringsplan. Og
vi er gået i gang med omlægningen. Rækkerne,
der skal udlægges til bredere gange er følgende:
Afdeling A: række nr. 2,5,8,11
Afdeling B: udlægges til plæne, omfattende
rækkerne fra 13-28.
Afdeling C: række nr. 31,34.37,40,43
Afdeling D: række nr. 46,49,52,55
Det kan allerede ses på kirkegården, hvad vi er
i gang med. I de ovennævnte gange er der nemlig lukket for fornyelser, og det betyder i praksis,
at gravstederne dér sløjfes i takt med at fredningsperioden udløber. Indtil omlægningen rigtigt kommer i gang, vil der nødvendigvis være
et lidt tomt og rodet udseende. Hvis man har sit
familiegravsted i en af de rækker, der skal nedlægges og ønsker at bevare gravstedet, udover de
25 år, kan gravstedet flyttes til en nærved liggende ledig plads. Vi er godt klar over, at det ikke lige ér stedet, hvor ens kære ligger begravet,
men dog et alternativ frem for nedlæggelse af
gravstedet.
Med venlig hilsen graverne v/ Læsø Kirker.
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FORÅRETS KONFIRMANDER
Konfirmation

Østerby Kirke 6. maj kl. 10.00:
Natascha Hvolbæk Høgh
Samir Melin Ringe Jørgensen
Fabian Keller Christensen
Konrad Margo Vilsen
Emma Thorsen Pedersen

Vesterø Kirke lukkes i en periode
I sidste udgave af Læsø KirkeNyt oplyste Læsø
menighedsråd om, at finansieringen til istandsættelse af kalkmalerierne i Vesterø Kirke er på
plads.
Nu foreligger Aalborg Stifts endelige godkendelse af projektet. Det bliver Nationalmuseets
konservatorer, der skal udføre den store restaureringsopgave, der vil gå i gang umiddelbart efter sommerferien i år og kan forventes at
strække sig over et års tid.

Vesterø Kirke 12. maj kl. 10.00:
Tjarlie Patrick Rasmussen
Ditlev Filip Pedersen
Natasja Winther
Nadija Winther
Laura Rebekka Hviid

Det er nødvendigt at lukke kirken for kirkelige
handlinger og besøgende, så længe
restaureringsarbejdet står på.
Det har betydning for planlægning af konfirmation i foråret 2018 og Vesterø Kirke er også meget populær, når det gælder vielser, som så i
lukningsperioden må foregå i Byrum eller
Østerby Kirke.
Kirkegængerne og de mange besøgende må desværre undvære Vesterø Kirke i den lange periode, men vi kan alle glæde os til sommeren 2018,
når kirkedørene igen slås op, og de nyistandsatte kalkmalerier atter kan tages i øjesyn.
Bodil Kessler
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Byrum Kirke 14. maj kl. 10.00:
Julius Juul Strøm
Victor Birch Larsen
Tobias Kock Madsen
Ida Stoklund Svendsen
Jens Peter Kjær
Esben Strøm Lunnemann Thorsen
Ane Malmmose Lynge
I ønskes alle en minderig dag

M A RT S

Md. Dato Dagens navn
5.

1. s. i fasten

12.

2. s. i fasten

Østerby Kirke

9.00 MLOS ✶
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

19.

3. s. i fasten

26.

Midfaste

10.00 MLOS
10.00 MLOS
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet VV

28.
1.

10.00 Børne-fam. VV
Mariæ bebudelse

10.00 VV + Strengekoret

4.

APRIL

9.

Påskevandring m/Indskolingen i Byrum Kirke MLOS
Palmesøndag

10.00 MLOS ✶

11.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

13.

Skærtorsdag

14.

Langfredag

16.

Påskedag

17.

2. påskedag

23.

1. s. e. påske

15.00 MLOS
10.00 MLOS ✶
14.00 MLOS + Kirkekoret
10.00 MLOS
14.30 Gudstjeneste
!
på Plejehjemmet HDK

2. s. e. påske

6.
7.

17.00 MLOS

!

25.
30.

10.00 HDK
10.00 MLOS Konfirmation

3. s. e. påske

10.00 MLOS ✶

MAJ

9.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

12.

Bededag

10.00 MLOS Konfirmation

14.

4. s. e. påske

10.00 MLOS Konfirmation

21.

5. s. e. påske

11.00 Friluftsgudstjeneste på Museumsgården MLOS + Strengekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet WNR

23.
25.

Kr. Himmelfart

10.00 WNR

28.

6. s. e. påske

10.00 WNR

4.

Pinsedag

10.00 MLOS ✶

5.

2. pinsedag

11.00 Friluftsgudstjeneste i anlægget foran Byrum Kirke MLOS + Strengekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

6.

JUNI

Vesterø Kirke

10.00 MLOS

14.

2.

Byrum Kirke

11.

Trinitatis

18.

1. s. e. trinitatis

10.00 MLOS + Kirkekoret
10.00 MLOS
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet IA

20.
25.
28.

2. s. e. trinitatis

10.00 IA
Syng Solen Ned 20.00 på Østerby Havn MLOS

✶ = Indsamling/kollekt se s. 2. MLOS = Marie-Louise I. Sørensen. Præstevikarer: VV = Verner
Villensgaard 27. marts - 2. april. HDK = Hanne Drejergaard Kjeldsen 24. - 30. april.
WNR = Winnie Nørholm Rischel 22. - 28. maj. IA = Iben Aldal 19. - 25. juni.
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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Meddelelser
TILLYKKE
MED
VELSIGNELSEN

29.10.16: Rikke Degn Olsen og
Alex Wrichsberg Olsen

,, Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port “

VI HAR MÅTTET TAGE AFSKED MED:
01.11.16: Marie Grethe Jensen
10.11.16: Marion Møller Jacobsen
12.11.16: Birger Bach Nielsen
03.12.16: Inge Braun
05.12.16: Niels Feldskov
05.12.16: Gunnar Vistrup Thomsen
07.12.16: Poul Stoklund Jensen
08.12.16: Anne Lise Jørgensen
09.12.16: Corinna Renate Wiesner
31.12.16: Edith Thorsen

Plejehjemmet & Poppelhaven
Institutions Gudstjenester
Tirsdage kl.14.30 på Plejehjemmet
Marts: 14. + 28.
Sogneeftermiddag 21. marts
14.30 - 16.30
April: 11. + 25.
Påskegudstjeneste
17. april i Byrum Kirke kl.14.00
Frivillige hænder søges til at ledsage
Maj: 9. + 23.
Juni: 6. + 20.
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.
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POPPELHAVEN torsdage kl. 15.15
2. marts
6. marts
4. maj
1. juni

Denne salme er speciel for mig
SALMER & SANGE

Mel.: Schlesisk 18. årh.

1.
Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
2.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
3.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Der er efterhånden en salme som brænder sig
fast i min bevidsthed, og det er salmen ” Dejlig
er jorden” skrevet af B.S. Ingemann.
Den har altid været en fast del af vore sange omkring juletid, men i de senere år er den ofte blevet brugt i forbindelse med begravelser og bisættelser. Det er nok i den forbindelse teksten i
det andet vers, som rammer ind i situationen
omkring fødslen og døden.
Her står: Tider skal komme, / tider skal
henrulle, / slægt skal følge slægters gang;
/ aldrig forstummer/tonen fra Himlen
/ i sjælens glade pilgrimssang.
Som bekendt er der to forhold i livet, vi er
sikre på, og det er, at vi bliver født til et liv her
på jorden, og at vi på et tidspunkt skal forlade
denne jord igen. Jeg hører ofte gamle mennesker
komme med udsagn om, at deres liv nok snart
rinder ud, og for mange er det et naturligt vilkår.
Derfor er ”Dejlig er jorden” blevet en salme
som har en særlig betydning for mig.
Preben Mikkelsen

B.S. Ingemann 1850.

Den Danske Salmebog 121
Hør Preben’s salme
sunget af Akademisk Kor Århus

https://youtu.be/5OPKZCaIiiE

Jeg er blevet opfordret til at komme med et bud
på en salme, som har en særlig betydning for
mig.
Jeg har som bekendt været kirkesanger ved
Læsøs kirker gennem de sidste tre år.
Det er et job, som jeg sætter meget stor pris på,
det giver et særligt indblik i de mange fine salmer, som indgår i vores salmebog, og jeg får
kontakt til mange forskellige mennesker omkring begivenheder i vores kirker.

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 Preben fordi du delte din salme!
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Koncerter i
Læsø Kirker
5. april kl. 19.30
Byrum Kirke
Orgelkoncert
med Kasper Køhl Jensen.
Fri entre

Sognekalenderen
Arrangement

Sted & Tid

Menighedsrådsmøder

Sognehuset Kirkensgaard
Kærmindevej 1 Byrum
kl.19.00.
16/3 - 18/4 - 23/5 - 15/6

Babysalmesang
for 0-2 årige børn

Byrum Kirke hver anden
tirsdag kl. 9.00 -11.00
følg annoncering

Fredagsklub
Vesterø Præstegård
for børn 4 år og op.
Østerby Missionshus
HVER fredag dog
Fredage kl. 15.30 - 17.00
undtaget 14/4 og 12/5

22. april kl. 16.00
Byrum Kirke
Nordsøkoret
Entre 50 kr.
4. maj kl. 16.00
Byrum Kirke
Forårskoncert
lokale børn og voksne medvirker
Fri entre.
23. juni kl. 19.00
Vesterø Kirke
Midsommersang
Entre 50 kr.
27. juli kl. 20.00
Byrum Kirke
Retrorock
Entre 100 kr.

2. august kl. 20.00
Byrum Kirke
Orgelduo Schneller und Krüger
Entre 50 kr.
KONCERTUDVALGET
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Kirkekor

Sognehuset Kirkensgaaard
hver torsdag 10-12.00

Taizé-andagt

Byrum Kirke
hver torsdag 16-16.45

Søndagscafé

Sognehuset Kirkensgaard
hver søndag kl. 13.30-16.00

Indre Mission’s
møder

Østerby Missionshus 19.30
10/3: Bjarne G. Olsen
23/3: Marie-Louise I. Sørensen og Læsø Strengekor

Sogneaftner

I Kirkensgaard kl. 19.30
30/3: Verner Villensgaard
27/4: Hanne D. Kjeldsen

Filmkræs

Læsø BIO kl. 19.00
7/3

Sogneeftermiddage

Læsø Plejehjem kl. 14.30
21/3 Marie-Louise I.S.

Gudstjenester

Alle, undtaget Poppelhaven,
er offentlige gudstjenester
Plejehjemmet: kl. 14.30
14/3 - 28/3 - 11/4 - 25/4 17/4 (i kirken) - 9/5 og 23/5
- 6/6 - 20/6
Poppelhaven: 2/3 - 6/3 4/5 - 1/6
Øvrige gudstjenester:
se gudstjenestelisten s. 13

Arrangementerne annonceres på facebook og kirkens
hjemmeside: www.laesoekirker.dk samt i Læsø Posten

Forårets Sognearrangementer
7. marts kl. 19.00 FILMKRÆS i Læsø Bio
vises filmen: “ Grace is gone “ med bl.a. skuespilleren John
Cusack, der blev rost til skyerne for sin hovedrolle.
,, Ved hvert et tab er der nye sejre at vinde. Over 160.000 amerikanske kvinder har været udstationeret i Irak, men hvad sker
der, når én af dem ikke vender tilbage? Og hvad gør enkemanden, der bare ikke kan fortælle sine to døtre sandheden? “
Filmen rejser mange spørgsmål, som kan debatteres under det
efterfølgende traktement.
Tilmelding nødvendig.

21. marts kl. 14.30 -16.30 SOGNEEFTERMIDDAG
på Plejehjemmet: Et par hyggelige og underholdende timer med
fællessang og fortælling. Med udgangspunkt i hendes feltstudium
‘Pilgrimsvandringen, som en form af sjælesorg' foretager vi sammen med sognepræst Marie-Louise Impgaard Sørensen en gåtur
fra Kruså til Rom. Menighedsrådets arrangementudvalg sørger
for kaffebord og hjemmebagt kage.

30. marts kl. 19.30 SOGNEAFTEN i Kirkensgaard
Tidl. generalsekretær i Indenlandsk Sømandsmission Verner
Villensgaard vil fortælle om et emne, som han endnu ikke er
blevet træt af: "Andersen, Andersen og Bibelen” om H. C.
Andersen og Benny Andersen og deres brug af og sammenhæng med Bibelen. Det ønsker han at dele med os. Især da vi er
så tæt på H. C. Andersens fødselsdag nummer 212.

27. april kl. 19.30 SOGNEAFTEN i Kirkensgaard
Sognepræst em. Hanne Drejergaard Kjeldsen vil fortælle om den
engelske bog: “ Death Keeps No Calendar “ med litterære tekster, der handler om døden, som hun engang skrev til brug ved engelskundervisning. Hun mener, at døden godt kan blive et tema i
den verdslige undervisning, uden at man befamler eleverne
følelsesmæssigt og samtidig kommer omkring en væsentlig side
af tilværelsen?
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Menighedsplejen
besluttet at bevilge gratis kirkebil til hjemturen.
Det pointeres, at det er cafeværten, der bestiller
kirkebilen til hjemturen. Således kan også beboere
i øst og vest få sig en søndagstur til Kirkensgård,
Kærmindevej 1, Byrum , hvor der altid vil være
kaffe og te på kanden og nogen at snakke med.
Menighedsplejen
- organiseret
medmenneskelighed!
Når vi tænker “ Julehjælpen 2016 ” , som Læsø
Kirkers Menighedspleje havde et stort ønske
om at realisere, som en af de første opgaver, har
det været en meget positiv oplevelse.
Såvel private som virksomheder på øen har bakket op omkring Julehjælpen, som bestod af både
af naturalier og økonomisk hjælp. Det er vi meget taknemmelige for. Gaverne blev uddelt individuelt efter Menighedsplejens vurdering.
For 2017 håber vi, at den bevidsthed, der forhåbentlig er blevet skabt omkring muligheden for,
at søge julehjælp - også her på øen, vil komme
flere til gavn.
Åbningstid tilpasset bustider
Søndagscafeen i sognehuset ”Kirkensgaard”
har nu fungeret i 4 måneder. Der har været mange hyggelige eftermiddage i søde menneskers
selskab over en kop kaffe. Ved årets slutning blev
der holdt evalueringsmøde, hvor flere ting blev
drøftet bl.a. åbningstiden, der blev ændret. Man
har nemlig erfaret, at beboere i Vesterø og Østerby, der ikke har bil, har svært ved besøge cafeen
i åbningstiden. Derfor er cafetiden nu ændret, således at bussen, der kører fra henholdsvis Vesterø
og Østerby kl.13.10 og 14.10 , kan benyttes.
Døren vil således hver søndag fremover være
åben i Kirkensgaard fra kl. 13.30 – 16 i stedet
for tidligere fra 15-17. Alle er velkomne, som
det nu kan passe inden for denne tidsramme.
Desværre passer tiden så ikke med busplanen
til hjemturen, men det rådes der bod for, idet
menighedsrådet netop, i en prøveperiode, har
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Søndagscafeen er et gratis og uforpligtende
tilbud til alle læsøboere og gæster på øen. Bor
du uden for busruten, kontakt evt. undertegnede – måske kan der formidles samkørsel.
Tove Hansen 23308505/98499151 Koordinator.
Besøgstjenesten efterlyser flere venner som
ønsker at give borgere på Læsø et regelmæssigt
besøg til en hyggelig snak. Interessen for besøg
er stor, så vi kan bruge endnu flere besøgsvenner.
Har du omvendt lyst til at få en besøgsven, så
hold dig ikke tilbage! Det kan jo være, at du lige
nu gerne vil have en at tale med om ting, der fylder meget i din hverdag. En besøgsven kan f.eks.
også være en, man går ture sammen med.
I begge tilfælde er du "med risiko for venskab”
velkommen til at kontakte besøgstjenestens koordinator Jørgen Toftlund på tlf. 53 62 06 51
Vær også opmærksom på
vore foldere som
du kan finde
mange steder
rundt på øen!

Sorggrupper på Læsø
Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en
nærtstående.
Sorg skal ikke behandles, men bæres
- gerne sammen med andre

At deltage i en sorggruppe kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er
for mange en støtte at høre, hvordan andre har
tacklet deres sorg. I erkendelse af hvor svært det
er at skulle bære sorg helt alene, efter tabet af en
nærtstående, køres i foråret 2017 sorggruppeforløb på Læsø.
Her gives der mulighed for at arbejde med sin
sorg og sit tab, for også på den måde at finde
veje til at håndtere sin dagligdag efter et dødsfald og med sorgen som sin følgesvend.

Møderne afholdes i Kirkensgaard Kærmindevej 1 i Byrum.
Det er anonymt at deltage i en sorggruppe, på
den måde at deltagerne ikke registreres og arkiveres ved navn og der tages ikke referat af møderne. Mere information og evt. tilmelding, kan
fås ved henvendelse til Sundhedskoordinator
Laila Hørby.
Mail: lahb@laesoe.dk tlf. 4013 9336

Når den, jeg har elsket, er borte
og ikke kan mærke hvor hårdt
min kærlighed skriger og jager
og nægter at vende sig bort
Når den, jeg vil røre, er borte
og ikke kan vide hvor tit
min kalden forsvinder i intet
som døende, ensomme skridt
Så lov mig, du findes i døden
så lov mig, du åbner din favn
med himmelske, lysstærke arme
og siger min elskedes navn
Iben Krogsdal

Der køres to grupper:
- En for unge mennesker under 30 der har
mistet en forælder eller en anden tæt på sig.
- En for mennesker over 30 der har mistet og
har brug for at arbejde med sit tab og sin sorg.
Forløbet strækker sig over 6 mødegange.
Møderne afholdes hveranden uge og varer 1 - 2
timer. Endeligt mødetidspunkt aftales, når det
er kendt, hvem der deltager i grupperne.
Sorggrupperne køres som et samarbejde mellem
Læsø kommune, i regi af Sundhed og Forebyggelse og Læsø Kirker, i regi af Samvirkende Menighedsplejer. Grupperne ledes af sundhedskoordinator Laila Hørby, Diakon Mariann
Toftlund og Kordegn Grethe Havnhøj. Sammen har de tre tidligere kørt lignende forløb.

,, Sorg er den kærlighed
man ikke kan slippe af med ”

Minder
Det er smukt at samle på minder,
at komme det svundne i hu,
når det blot ikke bliver til hinder,
for det liv der skal leves nu
Anton Berntsen
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Storheden ved at tage imod et lille nyt liv
Når jeg står med et lille nyt barn i mine hænder,
så ringer bevidstheden om, at vi er skabt i Guds
billede ind hos mig. ”Gud så alt, hvad han havde
skabt, og han så hvor godt det var” er et skriftsted, jeg ofte vender tilbage til i mit liv. Vores udgangspunkt er nemlig godt, for hver og en af os
er et Guds barn, som Gud så var godt. Det er da
stort og et godt sted at starte – også for mig, som
får lov at være vidne til det hele tæt på. Det er
jeg rørt over og ydmyg og taknemmelig overfor,
siger Laila Hørby, øens jordemoder og sundhedskoordinator siden 2015.

Laila holder utroligt meget af sit virke generelt
og føler sig privilegeret, men også ydmyg overfor dette at være en del af nogle menneskers store øjeblik og lykke og føler samtidig en ydmyghed overfor at skulle stå med ansvaret. Det lille
barn er så afhængigt af, at jeg kan mine ting.
Jeg skal hele tiden være et skridt foran, og jeg
skal også have tænkt det værste, når jeg står i
situationen, for at fødslen skal kunne blive så
normal og ukompliceret som muligt – og det er
der ydmygheden kommer ind, fortæller Laila.
”Så er jeg også meget optaget af at kunne gøre
min del af det hele med værdighed overfor den
fødende og familien og ikke mindst på deres
vilkår. Jeg er også optaget af, at vi mennesker,
hvor forskellige vi end er, føler så ens, når
miraklet sker”.
Dette at være med til at bringe nyt liv til verden
fascinerer stadig vores hjemmefødsels jordeSide 20

moder. ”Det er nok lidt anderledes end i starten
af karrieren, for erfaringen følger jo også løbende med, og så er det også et spørgsmål om den
relation, jeg har til det par, der skal føde, og hvor
meget jeg som jordemoder kan være inde over
– bortset fra det faglige. Jeg vil dog altid føle, at
det er kæmpe stort, og jeg kan stadig græde, når
der bliver født et barn”.
Laila Hørby er en moden kvinde på 57 år, hun
har en søn på 31 og en datter på 26 år sammen
med sin mand, barndomsvennen Henning, som
hun har været gift med i 33 år. Hun er ud af gl.
Læsø-slægt med tætte rødder, idet hendes forældre, Gerda og Arne Hørby, samt to ældre søskende var fastboende på øen indtil slut 1950`erne, hvor de flyttede til Frederikshavn, og hvor
Laila blev født ca. 9 mdr. senere.
Hun kan præsentere en bred vifte af uddannelser og spændende udfordringer i sit liv. Hun er
uddannet som sygeplejerske i 1984, og blev efter et halvt års tid som sådan, sammen med sin
mand udsendt til Afrika som missionærer for
Metodistkirken. Den 26-årige nordjyde blev ansat som leder af den lokale kirkes nye fødeklinik
i Congo, dengang Zaire, hvor hun kom så tæt
på jordemoderfaget, at det blev hendes fremtidsvision, og hjemme i Danmark igen kom hun ind
på jordemoderskolen, hvor hun var færdiguddannet i år 2000. Hun arbejdede derefter tre år
indenfor faget i henholdsvis Hjørring og Frederikshavn, indtil hun blev ansat som lektor på
jordemoderuddannelsen. I løbet af sine 12 år
som underviser tog hun i 2007 en mastergrad i
”International Sundhed” i København – et fuldtidsstudie på et år, hvor hun var den eneste danske elev. Endvidere har hun løbende taget en
psykoterapeut uddannelse.
Da Laila følte, hun skulle tilbage til det kliniske
jordemoderarbejde, havde hun sat sig det mål,
at det skulle være i en hjemmefødselsordning,
og stedet i regionen hvor dette er muligt er Læsø,
så da jordemoderstillingen blev ledig i 2015, og
hun var så heldig at få den kombineret med en
sundhedskoordinatorstilling – takket være sine
mange sundhedsfaglige kompetencer – blev den

gode ring sluttet med region og kommune som
arbejdsgivere.
Laila Hørby har altid
følt det som et privilegium at have mulighed
for at tage flere uddannelser og fuldende dem
– og godt rustet er hun
i dag, jordemoderen,
der som ufaglært indenfor netop dette fag
for mange år siden som ung sygeplejerske blev
smidt ud i opgaverne som chef for fødeklinikken
i Kolwezi i den sydlige del af Den Demokratiske Republik Congo.
Hun arbejdede en tid på et par lokale fødesteder,
hvor hun lærte lokale fødegangsrutiner og erfarede, hvordan lokale jordemødre ofte behandlede de fødende: Det skete, at en fødende blev
slået eller afkrævet penge, når hun havde det
værst under fødslen. Denne viden tog Laila med
sig og kunne ved ansættelsessamtaler konfrontere ansøgere med dette og samtidig gøre klart,
at blev det praktiseret på kirkens klinik, så var
det omgående fyringsgrundlag.

len, hun vurderer under graviditeten i samråd
med den vordende mor, om det skal være en
hospitalsfødsel. Dette er ind imellem nødvendigt,
men der er også blandt de gravide flere, der foretrækker at føde på et hospital.
”Antal fødsler i Danmark var sidste år 58.205.
Hjemmefødselsraten ligger mellem en og to procent, og såfremt vi regner med 1,5 procent, vil
det sige 873 fødsler på landsplan. Tendensen er
stigende visse steder i landet, men dette tal passer meget godt. Her på øen kom der i samme år
12 nye små borgere til, hvoraf de fire blev født
hjemme og otte på sygehuset, hvilket svarer til
en hjemmefødselsprocent på 34, oplyser Laila,
vel vidende at man ikke bør regne procenter og
statistikker ud på så små tal! De ni af de 12 var
planlagt til hjemmefødsler og en af de fire, der
faktisk fødte hjemme, skulle have født på sygehuset. Overflytning i fødsel forventes generelt
ved klinik eller hjemmefødsler at være mellem
10 og 15 %. Ud af de otte, der fødte på sygehus
i 2016 er fire reelt overflyttet i fødslen. Ved de fire andre var der forhold, der gjorde, at vi sadlede
om fra planlagt hjemmefødsel til planlagt sygehusfødsel allerede i graviditeten.

”Vi behandlede vores personale godt, og det betalte sig. Vi fik lov at se det det bedste i dem, og
dem, vi havde ansat, gav kvinderne en pæn behandling og fandt faktisk en arbejdsglæde deri”,
fortæller Laila.
Når man spørger jordemoderen, om den impulsive glæde over et lille nyfødt barn er lige så
stor i Afrika som på Læsø, er hun ikke i tvivl:
”Børn i Afrika er lige så elsket, som de er i en
familie i Danmark. Tabet af en nyfødt i Afrika
er derfor også lige så smertefuldt som et tab af
en nyfødt her hjemme. Livsvilkårene er bare
anderledes. Man lever mange steder i Afrika
stadig i en virkelighed, hvor tab af børn er langt
mere almindeligt end det er hos os. Afrikanske
kvinder lever også ofte i en virkelighed, hvor
de ikke altid kan bestemme, om de vil have to
eller otte børn og under hvilke omstændigheder,
det sker. Det gør også noget ved ens tilgang til
et tab af et barn – smerten til trods”
Læsøs erfarne jordemoder udstråler en særlig ro
og empati, hun følger sine ”piger” fra første konsultation og i mange tilfælde til og med føds-

Laila Hørby har siden sin ansættelse i august
2015 været med til 14 af ialt 17 fødsler. Otte af
disse har fundet sted hjemme hos familierne, og
Laila ser gerne endnu flere hjemmefødsler. Når
det sker, er glæden og oplevelsen utrolig stor hos
såvel forældre som hos Laila. Det er en fin kombination af tryghed, nærhed, ro og tillid parterne
imellem, og en vished om at netop hjemmet, hvor
det lille barn frembringer sin første lyd, skal danne ramme om dets opvækst.
Kirsten Melchjorsen
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500 års reformationsjubilæum
Det er nødvendigt, at
man i dette jubilæumsår også peger på, hvad
Martin Luther og reformationen kom til at
betyde – hvilke fortjenester efterlod reformationen sig ?

lande og som en økonomiprofessor for nylig har
peget på, har det måske haft betydning for, at
Sydeuropa havde så meget vanskeligere ved at
komme til hægterne end nordeuropæerne efter
finanskrisen i 2008. Det er solid luthersk lære,
at vi også med vores samvittighed hver især må
tage ansvar og søge at løfte i flok. Derved tjener
vi næsten og dermed Gud.

Jeg vil først pege på,
at Martin Luther i sit
opgør med stivnede
traditioner kom til at
rykke individet helt
ind i centrum. Han
pegede på, at der ikke behøvedes en melleminstans mellem det enkelte menneske og Gud.

Et af Luthers skrifter hedder Om et kristenmenneskes frihed – heri fastslås det, at ingen
verdslig eller kirkelig øvrighed bestemmer over
min tro – det gør alene min egen frivillige bundethed til Guds ord.

Hans helt store protest mod en stivnet kirke, var
tanken om det almindelige præstedømme. Luthers tanke, at enhver, der er krøbet ud af dåben,
også er præst for Vorherre og dermed har sin egen
menneskelige værdighed, har haft vældige konsekvenser, der bl.a. kendetegner forskellen mellem det katolske Sydeuropa og det nordlige protestantiske Europa.
Luther, der selv var gået i kloster og havde afsondret sig fra verden, indså at dette umuligt
kunne være særlig fortjenstfuldt i Guds øjne.
Så når enhver døbt, også var udnævnt til præst,
måtte det betyde, at hvert individ i kraft af sit
hverv, kunne tjene Gud ligeså fortjenstfuldt som
præsten eller munken.
Bondemanden, der i sit ansigts sved dyrker jorden og avler grise og kvæg, han gør det jo ikke
for sin fornøjelses skyld. Nej, han sælger af sine
produkter til enhver næste, der gerne vil købe
korn og slagtedyr, og dermed udøver han en næstekærlig gerning, fortjenstfuldt i Guds øjne.
Ligeså skolelæreren, skohandleren, lægen, juristen, hjemmehjælperen osv. De udøver i deres
gerning en gudvelbehagelig tjeneste for næsten
og ærer derved den almægtige Gud. Denne kaldsetik fik umådelig betydning i de protestantiske
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Luther havde jo Den hellige Skrift som sin øverste myndighed og autoritet – det vil kun de
færreste i dag kunne godtage, men den kristelige frihed hentede han i begrebet om Guds nåde alene. Og som den tyske forbundspræsident
har fastslået, er det et begreb, vi bør lægge til
grund også i dag – nådesløsheden, selvretfærdigheden, foragten for fremmede, kalder i højeste grad på rehabilitering af nåden.
Imod tidens tendenser bør vi støtte mennesker,
der nådesløst lægges for had: ” og myldred djævle frem på jord og os opsluge ville, vi frygte dog
ej fare stor, de deres trusler spilde”.
I vores snævre selfie kultur med selvrealisering
har vi som på Luthers tid brug for nåden alene,
så vi ikke krampagtigt ender i udmattelse, fordi
vi ustandselig skal optimere os selv.
Mange af Luthers samtidige tilskrev ham redeligheden som det, der var karakteristisk for ham.
Han havde læst dybere i Bibelen end hans katolske modstandere. At han havde modet til at stå
frem og insistere på sandheden i Guds ord –
imod århundredgammel tradition – kalder på
eftertidens respekt.
Vil man opleve dette utroligt nærværende og
sanselige menneske, så skal man unde sig at læse i de såkaldte Bordtaler, der er referater af det,
der blev sagt om Luthers bord – her oplever man
et menneske, der i den grad er optaget af Guds
gode skabelse – for fuld udblæsning.

Jeg har altid ment, at vi fortsat kan beskæftige os
med Martin Luther, et menneske i 1500-årene
og have stort udbytte deraf – men vi skal balancere mellem to yderpoler – vi må aldrig glorificere ham, altså gøre ham til en anden helgen,
hvad han i øvrigt kraftigt ville have sig frabedt
– og vi må heller ikke dæmonisere ham, bl.a.
med baggrund i hans skrifter mod jøderne.
Lad mig derfor referere den tyske reformationshistoriker, Armin Kohnle: ” Enhver ansvarlig
beskæftigelse med en skikkelse fra fortiden vil
skulle skelne mellem det tidsbestemte og det tidløst gyldige.
Luthers reformatoriske anliggende er højaktuelt –
hans teologiske svar er endnu 500 år senere overbevisende. At et menneske, der har skrevet så meget, om hvem vi ved så meget, også havde anskuelser, som vi ikke længere finder meningsfulde,
kan ikke undgås. Må man også i dag påberåbe sig
denne Luther ? Man ikke kun må – man skal !
Ole Dybro

Reformationsjubilæets logo er udarbejdet af
billedkunstner Maja
Lisa Engelhardt. Hun
siger om idéen bag
logoet: ”Logoet skulle ikke være et portræt
af Luther eller et billede af hans teser. Derimod ville jeg lave et
symbol, som har at gøre med det forhæng,
som Kristus ved sin
korsfæstelse flænger
ind til det allerhelligste, og dét, som han
efter opstandelsen river bort og træder frem
fra som den nye pagt
– som et lys, en flamme
eller en klinge.” Netop det enkelte menneskes direkte adgang til Gud var en central tanke for Luther, som gjorde op med idéen om, at adgangen til
Gud gik igennem præster og pave. Dette er også
centralt for Maja Lisa Engelhardt: ”Kristus står
frem som frelser, og den der lader den enkelte
vende tilbage til paradiset og lyset.”
Fra hjemmesiden: luther2017.dk

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!
Sådan er det jo
Vi vil herfra gerne udbringe en stor tak for den
tillid, som stillerne for listen ,, Til Læsø’s Bedste “
har vist til kandidat nr. 9: ,, Håbets Stemme “.
Det er vort håb, at såvel stillere som øvrige
vælgere i rigt mål vil benytte sig af kandidatens mange og afvekslende arrangementer.
Hjertelig velkommen.

Elmer Haaber
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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

