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KONTAKT

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

Postnr. 9940 Læsø. Træﬀes e2er a2ale.
Kirkebogsførende Sognepræst:
Ind$l 20. november:
Marie-Louise I. Sørensen
☎ 21491001 mlos@km.dk
E@er 20. november:
Eva Bernhagen
Holmelundsvej 6
☎ 21491001 evb@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
BirgiVe Melchjorsen
Lone Wachmann
Kordegn: Grethe Nyeng Havnhøj
☎ 24976434 træﬀe$d $rs. 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 aV. G.N.H.
Kirkesanger: Preben Mikkelsen

MENIGHEDSRÅDSMØDER
måden dú kan følge kirken
- bag murene
Torsdag 23 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 findes bl.a. i kirkerne,
men fremsendes efter ønske pr. mail.

GRATIS Kirketaxi kan benyttes til bl.a.
gudstjenester - også på Plejehjemmet.
Se mere på www.laesoekirker.dk
☏ Læsø Taxi 30504565

☎ 21326628 pmikkelsen6@gmail.com
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

Indsamling i Kirkerne på Læsø:
På udvalgte søndage er der indsamling
i vore kirker, hvilket annonceres.
TAK for enhver gave til arbejdet!
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

Læsø KirkeNyt udgives af Læsø
Menighedsråd 3 gange årligt:
marts, juli, november.

Ansvarshavende redaktør: næstformand i
Menighedsrådet Elmer Haaber.
Øvrige: Præsten, 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. januar 2018
Alle ønskes en velsignet jul samt et lykkebringende
nytår fra Redaktionen & Læsø Menighedsråd
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Livet er en rejse
”At rejse er at leve”, ja, der er meget rigtigt i H.C.
Andersens vise ord, for livet er en rejse. En rejse fyldt af en masse øjeblikke, af glæder, udfordringer, sorger. En rejse der bugter sig i bakke, dal,
over land og by, op af bakke, ned af bakke, lige ud
og gennem mange sving, bløde som skarpe.
Livet er en rejse på godt og ondt. Det er livets vilkår. Det bringer massevis af store, såvel som små
oplevelser. Det bringer talrige glæder, men kan til
tider også udfordre. Og det kan være hårdt at være på rejse, da det ikke altid bare bliver, som man
havde forestillet sig det eller ønsker det.
Vi bruger tit billeder til at beskrive ting i vores liv.
Det gør det til noget håndgribeligt, lettere at anskue
og forstå, når vi sætter billeder på. Jesus brugte
samme metode og derfor findes der utallige af sådanne billeder i Det Ny Testamente. Især i Johannesevangeliet sætter Jesus billeder på sig selv, og et
af dem er ”Jeg er vejen, og sandheden og livet”,
som der står i kapitel 14 vers 6. Det er et ganske interessant billede, og jeg tror, at budskabet skal forstås langt dybere, end det umiddelbart giver udtryk
for. For hvad gemmer der sig egentlig i det?
Hvis vi skulle male billedet, så ville vi måske se en
vej igennem et landskab. Vi kunne prøve at male
’livet’ ind ved at sætte forskellige livssituationer
på, men sandheden vil vi ikke kunne male, for
hvordan ser den mon ud?

Jeg har beskæftiget mig meget med temaet pilgrimsvandring og noget meget interessant er, at jeg
har hørt og læst mange beretninger, som meget ofte har to fællestræk: mange ser ikke sig selv som
troende når de går afsted, men når de kommer
frem siger de at ’Gud var med hele vejen’ og for
det andet, at man starter med at gå vejen, men

undervejs er det ’som om at vejen tager over, og
det er vejen, der går én’. Utallige pilgrimsberetninger viser, at man bliver bevæget på disse vandringer og derfor er ovenstående bemærkelsesværdigt. For hvis vejen tager over, og man så at sige
bliver gået på vejen, så har vejen pludselig en bevægende kraft. Når Jesus fortæller os, at han er
vejen, er han faktisk blevet sjælesørgeren som ledsager os på vores rejse, og med sjælesørgeren i
hånden kan sandheden i vores liv belyses.
I den gamle oldkirke troede man, at dette jordiske liv blot var en gennemrejse til det virkelige
liv på den anden side. Blandt andet kirkefaderen
Augustin repræsenterede dette synspunkt, og så
alle os mennesker som pilgrimme på rejse.
Reelt kan vi ikke vide om det forholder sig på den
vis, og vi blot går igennem dette jordiske liv for at
komme til det sande liv i evigheden, men billedet
som det tegner er netop, at vores liv er en rejse,
altså at vandringen er selve livet.
Når vi træder vejen er Jesus med, han bærer os i
kraft af grundlaget. Det er ham, vi går på, vi går
ikke et eneste skridt uden ham. Det er betryggende at vide, og sandheden ligger gemt heri.
Sandheden i vores liv ligger i hvert eneste skridt,
vi tager. Den er ikke først henne om hjørnet eller
i morgen. Sandheden er her lige nu. Det er den, i
kraft af Jesus Kristus som er tilstede lige her, på
det sted og i det øjeblik jeg befinder mig, lige
nu på min vej. Han bærer mig, og han bærer min
sandhed, uanset hvor glædelig eller tung den må
være i det øjeblik. Derfor kan jeg, hvis jeg tør
stoppe op et øjeblik og åbne mine sanser, være
tilstede i øjeblikket, for gårsdagen er båret i tilgivelsen og morgendagen i håbet. Dette øjeblik
er båret af kærligheden, som er vejen under mig.
Den ubetingede kærlighed som er mig givet.
Livet er en lang rejse af mange, mange øjeblikke,
men hvis jeg ikke sanser dem undervejs, så kan
det være svært at opleve sandheden i livet.
Hvis jeg hele tiden har travlt med at bevæge mig
videre til næste sving eller over næste bakke, så
forsvinder øjeblikket imellem skridtene.
Jeg skal derfor sanse hvert et skridt og lade mig
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føre på vejen, og være klar på at vejen måske slår
en hel anden rute an, end den jeg havde, tænkt jeg
skulle gå. Jeg skal sanse, jeg skal lytte, høre, mærke, stoppe op, og gå næste skridt. Det er mit ansvar. Nogen gange gør øjeblikket måske ondt, andre gange er det en enorm glæde. Sådan er vejen.
Efter sol kommer regn, men efter regn kommer
sol igen.
Den irske sangerinde Enya synger i sangen Pilgrim, at alle dage kommer af en dag, og at vi ikke
kan ændre det, der har været, men kun det der
kommer. Derfor skal vi ikke blive hængende i
øjeblikket eller i fortiden. Det betyder ikke, at vi
skal glemme den, for den er en del af vores vej,
men vi skal gå næste skridt videre i vores liv. Vejen er os givet, og den skal vi blot følge, men hvordan vi vælger at gå det næste skridt er op til os. Løber vi, går vi med lukkede øjne, går vi baglæns,
ser vi kun lige ud mod målet? Eller tør vi åbne
vores øjne og sanser og hvile i det fodfæste, som
er os budt, grundet i den ubetingede kærlighed?
”Jeg er vejen, og sandheden og livet”
Alle dage kommer af en dag. Dage som er os
givet. Alle skridt kommer af et skridt på vejen.
Vejen som er os givet. At rejse, at gå skridtene,
et af gangen, er at leve. Lige nu.
Marie-Louise I. Sørensen

Konfirmander
Vi har budt velkommen til et nyt hold konfirmander ved en aftengudstjeneste i Byrum Kirke, hvor de unge mennesker med forældre deltog. Senere i Kirkensgaard blev hver konfirmand
“indskrevet”, mens der blev hygget med menighedsrådsmedlemmer Bodil og Else-Maries hjemmebag og quisset mellem forældre og konfirmander samt givet praktiske informationer vedr. de
næste måneders undervisning. For konfirmanderne er det tid til at blive klogere på Gud, at gå på opdagelse i Bibelens og troens verden og vokse sig
til en selvstændig oplevelse af Gud og det kristne fællesskab, forældrene lod barnet døbe til som
lille. Marie-Louise gjorde det tydeligt, at konfirmation er et frivilligt tilvalg, mens hun opfordrede hver familie til sammen ofte at deltage i
gudstjenesterne og dermed blive endnu mere
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hjemmevant i kirken. Der blev præsenteret et
spændende program for forberedelses-perioden,
indtil konfirmationen.

Præst Marie-Louise, Joanna, Aicha, Ulrik,
Caroline, Tricia, Ingeborg, Luna, Sigrid, Laura,
Marie, Johannes, Emma, Milan, Oliver,
Emilie, Andreas, Tobias, Patrick

Læsø’s præstevikar ér betaget af at vandre, og
hvad er da mere nærliggende end at dele begejstringen med sine konfirmander! Derfor var en
af deres første opgaver sammen at mødes en lørdag morgen for til fods at tilbagelægge strækningen fra Vesterø kirke til Østerby kirke langs
kysten.
Turen kaldte også på forældrehjælp, og det var
dejligt, at der var så stor villighed; bl.a. deltog
Milans far Kasper Lykke, som har taget bladets
forsidefoto fra pilgrimsvandringen, tak for det!
Når vi vandrer, sætter vi spor, og sporene i
sandet kan minde os om flg. erindring:
Det fortælles, at en mand engang havde en
drøm om Gud og livet.
”Jeg drømte”, sagde han, at jeg vandrede i
sandet langs en endeløs strandbred side om
side med Gud.
Jeg talte med Gud om alle ting, som var sket i
mit liv - og som jeg aldrig helt havde forstået.
Vore fødder efterlod fodaftryk i sandet.
Da jeg et kort øjeblik så mig tilbage, så jeg
pludselig, at der nogle steder kun var efterladt
aftryk af et par fødder - ikke to!
Jeg stoppede op for at se nærmere efter og tænke
over det.
Gud så hvor rådvild jeg blev, og jeg sagde:
(fortsættes på side 15)

Orientering fra Menighedsrådet
Jubilæum, jubilæum og atter jubilæum….
Ikke nok med at den luthersk-evangeliske kirke
verden over har fejret 500 året for reformationen i
hele 2017, men her på Læsø har vi også en kirke,
Østerby Kirke, der fejrer 150 års fødselsdag. Dertil kommer, at Læsø menighedsråd har to medarbejdere, som begge har haft tjenestejubilæum i år.

Kirkesangerafløser / Velkommen til…
Til gudstjenester og kirkelige handlinger har
kirkegængerne allerede stiftet bekendtskab med
Matthias, når han medvirker som afløser for
Preben Mikkelsen.

Det er vores meget dygtige og samvittighedsfulde gravere, Astrid Stoklund Petersen og Birgitte
Melchjorsen, der begge har kunnet se tilbage på
mange års beskæftigelse ved Læsø Kirker. Den
1. februar 2017 havde Astrid været graver i Byrum
i 15 år og d. 1. maj havde Birgitte 10 år på bagen som graver i Østerby.
Begge medarbejdere er utrolig pålidelige, meget
engagerede i arbejdet på kirkegårdene og som kirketjenere i forbindelse med gudstjenesterne og de
kirkelige handlinger ved alle tre kirker på Læsø.
Både Astrid og Birgitte har taget efteruddannelse
i løbet af beskæftigelsesårene og dygtiggjort sig
inden for deres fagområder. Deres store ekspertise, faglige kompetence og mangeårige erfaringer høster vi alle godt af. Dertil kommer, at de begge to er i besiddelse af gode kreative evner, som
de har bevist i flere sammenhænge.

Læsø menighedsråd ønsker hermed begge
medarbejdere tillykke med jubilæet og udtrykker stor taknemmelighed for det gode og konstruktive samarbejde i hele perioden. I håb om at
det positive samspil mellem jubilarerne og menighedsrådet fortsætter mange år frem i tiden,
takker vi jer for jeres hidtidige arbejds-indsats.
BK

Matthias Grün er hans fulde navn og han kommer fra Tyskland, som også kan høres på hans
for øvrigt udmærkede danske sprogkundskaber.
Han og Jeannine flyttede til Læsø i februar i år,
og de var begge meget usikre på, hvordan de ville blive modtaget på øen, om de var velkomne,
om de kunne finde arbejde og blive accepteret
som tyske tilflyttere. Lige siden deres ankomst
til Læsø har de ihærdigt arbejdet på at integrere
sig, knytte sociale kontakter f. eks. ved at synge i
kirkekor og strengekor og deltage i folkedansens
øveaftener. Det har også været meget vigtigt for
dem at tilegne sig sproget og søge arbejde på Læsø. Alt har vist sig positivt, derfor tog de for nylig beslutning om at blive på Læsø permanent.
Matthias har studeret musikvidenskab, teologi og
kommunikationsvidenskab. I 1982 aflagde han
eksamen som kirkemusiker. I 4 år arbejdede han
ved et musikforlag, men vendte derefter tilbage
til et studium i musikterapi og har siden 1991 arbejdet som musikterapeut. Har parallelt med studiet og senere under sit arbejde som musikterapeut virket som kirkemusiker (organist og korleder), så han kan se tilbage på næsten 30 års erfaring inden for kirkemusikken.
Han blev derfor rigtig glad for menighedsrådets
tilbud på hans ansøgning som afløser for kirkesanger Preben Mikkelsen. Dog har kirkesangertjenesten været en stor udfordring for Matthias,
der betegner opgaven som en liturgisk tjeneste.
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Det er uvant og meget forskelligt fra tysk med
melodierne og rytmen i de danske salmer.
Udfordringen ligger i at lære ukendte melodier
samtidig med at skulle lære den danske tekst.
Matthias og Jeannine har begge været flittige feriegæster i Danmark i rigtig mange år, han altid
på Møn og hun på Læsø. Ved deres allerførste møde talte de om deres fremtidsplaner og drømme.
Det viste sig, at de var forelsket i Danmark begge
to og tænkte på at slå sig ned i landet. Det blev så
Læsø valget faldt på, men forinden skulle der danske sprogkundskaber til og de startede på danskundervisning på aftenskole i Tyskland. Efter ankomsten til Læsø er det gået stærkt med at lære
sproget ved at bruge det i hverdagen og gennem
deltagelse i danskundervisningen på Skype forbedres kendskabet og udtalen hele tiden. At det
blev Læsø, som de to foretrak at flytte til, hænger
sammen med at der på Læsø er meget mere ro og
plads til at være sig selv. De er meget lykkelige
over at få lov til at blive her og er utrolig taknemmelige for den imødekommenhed, de har erfaret.

samtale med Lisbeth erfaret nærmere, hvad det
vil sige at sidde i PU. Det nye PU tiltræder per
1. november og funktionsperioden er 4 år.
Læsø menighedsråd ønsker Heidi og Jan tillykke
med valget og i samarbejde med PU-medlemmerne fra fastlandet held og lykke med de mange
fælles opgaver fremover.
Lisbeth Waaentz høstede megen ros, da provst
Winnie Nørholm Rischel takkede hende for de
mange rejser til møderne på fastlandet, for hendes gode forberedelse, sunde holdninger og engagement i hendes tid som PU-medlem. Denne tak
vil menighedsrådet på Læsø gerne tilslutte sig.
BK

Præsteskifte
I et helt kirkeår med nogle få ugers undtagelse
har konstituerede sognepræst Marie-Louise Impgaard Sørensen varetaget præstegerningen på
Læsø. Om få dage, helt præcis fra d. 20. november, vender øens sognepræst Eva Bernhagen tilbage fra barselsperioden.

Læsø menighedsråd hilser Matthias meget velkommen til og ser frem til et langt og frugtbart
samarbejde.
BK

Nyt ansigt i provstiudvalget (PU)
Læsø menighedsråd hører under Hjørring Nordre Provsti og har en plads i det fælles provstiudvalg, dette medlem har i mange år været Lisbeth
Waaentz. Som beskrevet i sidste KirkeNyt sendte Lisbeth en appel om at henvende sig til menighedsrådet eller til hende selv, hvis man var interesseret i dette spændende udvalgsarbejde, idet
hun ønskede at trække sig tilbage.
Den 23. august var der offentligt møde om valg til
PU i Sindal nye sognegård med et flot fremmøde
på ca. 90 menighedsrådsmedlemmer fra provstiernes sogne. På mødet lykkedes det at opstille
en kandidatliste med 7 lægmedlemmer fra hhv.
Hjørring Søndre og Hjørring Nordre provstier
samt for Læsø, der udgør eget ligningsområde.
Det blev et såkaldt aftalevalg, fordi der ikke kom
flere kandidatlister inden fristen d. 11. sept. Det
betyder, at de opstillede kandidater er valgt.
Fra Læsø hedder det nye medlem Heidi Strøm og
som stedfortræder Jan Bierberg. Både Heidi og
Jan har tilkendegivet interesse for hvervet og i
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På Læsø har Marie-Louise kunnet samle sine første erfaringer som præst i Folkekirken, idet det er
hendes første præstestilling efter ordinationen
sidste år lige op til jul. Hun har kunnet øve sig
igennem et helt kirkeår med alle højtiderne, fulgt
læsøboerne lige fra vugge til grav - dåb, konfirmation, vielser, begravelser/bisættelser – og de
lidt anderledes tjenester som f.eks. friluftsgudstjenester og Syng-Solen-Ned på havnene.
Dertil kommer, at Marie-Louise også har beskæftiget sig med personregistrering, altså kirkebogsføring, efter at have været på kursus i den svære
opgave, som det er – for derefter at kunne aflaste
Grethe efter behov. Hun har været en synlig og
meget flittig præst og været i god kontakt med menigheden og kirkegængerne. Læsø kirker er en levende arbejdsplads med mange aktiviteter og op-

gaver. Disse har Marie-Louise engageret sig i
med fleksibilitet og har haft arbejdsglæden med
sig. Menighedsrådet vil sige Marie-Louise mange
tak for tiden som vores præst og ønsker, at hun
må have held og lykke med at finde fast præsteembede og alt godt for hendes fremtidige virke i
den danske Folkekirke.
Dertil ønsker vi hende Guds velsignelse.
Samtidig vil menighedsrådet hilse Eva velkommen tilbage i tjenesten. Vi glæder os til at se hende igen til nogen af de mange aktiviteter og udfordringer, der venter på hendes indsats.
BK

Menighedsplejen
▪︎ Søndagscafeen i Kirkensgaard,
Kærmindevej 1, har åbent hver søndag
fra kl. 13.30 - 16.00
▪︎ Af Besøgstjenesten kan du få eller give besøg
▪︎ Sorggruppper - læs mere på side 12
▪︎ For mere information kan Læsø Kirkers
Menighedspleje kontaktes: Mariann Toftlund
- se kontaktinfo på side 2 i nærværende blad!
JULEHJÆLP 2017
Send en kort begrundet ansøgning senest
fredag d. 24. november 2017 til præsten.
Mail: mlos@km.dk (indtil 20/11 derefter)
evb@km.dk eller i en kuvert, til
Hovedgaden 50, Byrum Att.: Præsten
Du skal være bosiddende på Læsø.
Ansøgningen er personlig, og du skal skrive
hvilke personer, du ønsker
hjælpen skal omfatte.
Alle ansøgninger behandles diskret
og besvares i starten af december.

Deres sound er velkendt og populær på Læsø.
De synger og spiller i vores kirker, til ”Syng
solen ned” og Ægirs Have blandt andet. Oftest
de to alene som duoen ”Hidden Rose” men også
sammen med lokale sangere og musikere.
Barbara (Babsi) og Christian fra Tyskland har
haft en travl musikalsk sommer, og på årets allersidste dag kan man få et kært gensyn med dem,
når de i Østerby kirke deltager ved gudstjenesten
nytårsaften.
De smilende og musikglade mennesker, der er
blevet en væsentlig del af Læsø-billedet, bor i
Ruhr-området i byen Gastrop-Rauxel, er 52 og
57 år og har været gift i 18 år. De har, som de selv
udtrykker det, desværre ingen børn sammen, men
har fire voksne børn fra tidligere ægteskaber.
Christian arbejder som brandmand i Dortmund
og Barbara, der er massør, afspændingsterapeut
og fodplejer, har en selvstændig praksis i deres
hjem. Musikken har en stor rolle i deres tilværelse, og de lærte begge at spille guitar som teenagere. Christian spiller desuden klaver og Barbara tryller på sin lille harmonika.
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Hjemme i Tyskland er de medlemmer af et kirkeband, der medvirker regelmæssigt i gudstjenesten. Når de optræder som duo, elsker de at synge
og spille de gode gamle sange og Simon & Garfunkel, Beatles og Cat Stevens er nogle af favoritterne, men også danske melodier og tekster
mestrer de til fulde.
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De er kommet på øen i mange årtier og Læsø er
for dem lig med dejlig natur, ro, frisk luft og afslapning. De værdsætter fællesskabet og det lille samfund og deres mål er at blive en fast del
heraf, når Christian i 2022 går på pension.
KM
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Dato

Dagens navn

Østerby Kirke

5 / 11

Spil Dansk kl. 19.30
Allehelgensdag

10.00 MLOS

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet MLOS

7 / 11.

12 / 11 22. s. e. trinitatis
14 / 11

14.00 MLOS
10.00 MLOS

19.30 Sømandskredsmøde hos Birte Andersen Østerby Havnegade 37
10.00 MLOS + Strengekoret
Marie-Louise I. Sørensens
sidste tjeneste på Læsø

19 / 11 23. s. e. trinitatis

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

21 / 11
23 / 11

19.00 Offentligt Menighedsrådsmøde i Sognehuset Kirkensgaard

24 / 11

19.00 Fredagsklubbernes adventsfest i Østerby Missionshus

26 / 11 Sidste s. i kirkeåret 10.00 EB
14.30 Adventshygge på Plejehjemmet m/Læsø Kvartetten

28 / 11
3 / 12

1. s. i advent

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

5 / 12
5 / 12

10.00 EB

19.00 FILM-kræs: The way vises i Læsø BIO Husk tilmelding, følg annoncering

10 / 12 2. s. i advent

10.00 EB

16.00 De9Læsninger
m/Kirkekoret EB

19.30 Syng Julen Ind i Byrum Kirke HK

14 / 12
17 / 12 3. s. i advent

10.00 m/Lucia-optog HK

19 / 12 14.00 Julegudstjeneste i Byrum Kirke for Plejehjemmets beboere og pårørende EB
20 / 12 Skole-Julegudstjenester i Byrum Kirke 9.00 - 9.30 + 9.50 - 10.20 + 10.40 - 11.10

20.00 Koncert med Marie Carmen Koppel i Byrum Kirke

22 / 12
24 / 12 Juleaften

13.00 + 14.30 EB

25 / 12 Juledag

15.30 EB
10.00 EB

26 / 12 2. juledag
28 / 12

14.30 Fredagsklubbernes julefest i Østerby Missionshus

31 / 12 Julesøndag
1/1

15.30 EB

Nytårsdag

16.00 SS
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet SS

2/1
7/1

16.00 + 23.30 EB

1. s. e. Hellig3K.

10.00 SS

9 / 1 17.30 J.S.Bach & Luther - Koncert og foredrag i Byrum Kirke og Kirkensgaard
10 / 1

19.30 Alliance-bedemøde i Østerby Missionshus v/Johs. Christoffersen

11 / 1

19.30 Alliance-bedemøde i Sognehuset Kirkensgaard v/Johs. Christoffersen

12 / 1

19.30 Alliance-bedemøde i Østerby Missionshus v/Frank Brændstrup

14 / 1

2. s. e. Hellig3K.

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

16 / 1
21 / 1

Sidste s. e. H3K

28 / 1

Septuagesima

30 / 1
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10.00 NK
10.00 EB
10.00 EB

Præsteinitialer: MLOS = Marie-Louise I. Sørensen (konst. sognepræst frem til 19. nov) EB = Eva Bernhagen - Sognepræst på Læsø
HK = Hanne Kjeldsen 11.-17. dec. SS = Steen Sunensen 1. - 7. jan. NK = Niels Kirketerp 8.-14. jan. .

2 / 11

Byrum Kirke

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB
Ændringer kan forekomme, i så fald håber red. at møde forståelse herfor. Kirkens
arrangementer annonceres tillige i Læsø Posten, og på kirkens hjemmeside

Dagens navn

Østerby Kirke

19.30 Kyndelmisse EB

4/2

Seksagesima

11 / 2

Fastelavn

10.00 EB
10.00 EB
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet SHL

13 / 2
18 / 2

1. s. i fasten

25 / 2

2. s. i fasten

10.00 SHL
10.00 EB

Præsteinitialer:
EB = Eva Bernhagen
SHL= Simon Høgsbro
Larsen 12. - 18. feb.

1/2

Byrum Kirke

Arrangementerne annonceres på facebook + kirkens hjemmeside: www.laesoekirker.dk og i Læsø Posten
Babysalmesang for 0 - 2 årige børn
Englebixen - Musikalsk Legestue
for (ca!) 2 - 4- årige børn

Byrum Kirke hver anden uge - følg annoncering
Byrum Kirke hver anden uge - følg annoncering

Fredagsklub
for børn 4 år og op

Fredage i Vesterø Præstegård og Østerby Missionshus
henholdsvis kl.15-16.45 og kl.15.30-17 - følg 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 stille-andagt - følg annoncering

Søndagscafé

Sognehuset Kirkensgaard hver søndag kl. 13.30-16.00

Kirkelige meddelelser fra sognene
VELKOMMEN
TIL MENIGHEDEN:

11.06.17: Anton Ringsholt Rosenfeldt Jespersen
30.07.17: Esben Peter Høgh Gratale
23.07.17: Frida Dahm Jappe
09.07.17: Esben Birch Jacobsen
05.08.17: Karoline Signe Holz
06.08.17: Madeleine Isaebel Leia Galan Magven
17.09.17: Lauge Berg Madsen
VI HAR MÅTTET
TAGE AFSKED MED:

11.06.17: Børge Madsen
12.06.17: Flemming Holst Kudsen
14.06.17: Jonna Merete Jørgensen
21.06.17: Helle Marianne Vestergård
24.07.17: Ejvind Bjørlund Larsen
24.07.17: Christian Aagaard
06.08.17: Nina Margrethe Jensen
25.08.17: Hans Jørgen Hansen
01.09.17: Christian Ydegaard Nielsen

TILLYKKE
MED VIELSEN:

08.07.17: Cecilie Mie Høegh Guldberg og
Lasse Ladefoged
12.07.17: Hanne Fibiger Holmberg og
Kim Oluf Meyer
05.08.17: Trine Kjeldsen og
Michael Andreas Holz
12.08.17: Sofia Eva Elisabeth Lundahl og
Carl-Fredrik Robert Jahn Haukås
12.08.17: Julia Katrine Bech og
Christian Juel
09.09.17: Sandra Vinther Larsen og
Carsten Wrichsberg Olsen
16.09.17: Nanna Damm og
Ole Peter Mogensen
KIRKELIG VELSIGNEDE:
09.09.17: Kannika Chalermsaen og
Christian Caverte
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Ændringer kan forekomme, i så fald håber red. at møde forståelse herfor

Dato

Må din vej gå dig i møde…
Sommeren er forbi og vinteren står for døren.
Da vi i sommer stod på havnen, både i Østerby og
Vesterø, var det for at synge solen ned. Nu er så
sommeren gået på hæld og med den, rinder min
tid som barselsvikar ved Læsø Kirker også ud.
Det er tid at runde af, det er tid at synge den
sidste sang, det er tid at sige tak. Og jeg vil gerne sige en stor TAK! Tak for den fantastiske og
berigende tid jeg har haft på Læsø – havets ø.
Da jeg en novemberweekend i 2016 var på mit
allerførste besøg på Læsø, kørte jeg en lille tur
rundt på øen for at fornemme det sted, jeg skulle tilbringe de næste måneder af mit liv. Jeg kan
huske, at jeg tænkte for mig selv ”hvad er du
nu sprunget ud i…?” Og nu, efter lige knap et
år, kan jeg svare.
Fuldstændig nyuddannet som præst tog jeg
springet, med samlede ben ud i det kolde vand.
Jeg svømmede, som jeg har lært og fik meget hurtigt fodfæste, da havets ø favnede mig. Et fodfæste som gav mig muligheden for at blive præst.
For præst er noget man bliver gjort til af en menighed. Og jeg er blevet gjort til præst af jer her
på Læsø! I har taget imod mig som jeres præst
og vist mig jeres tillid. Det er med den tillid, at
jeg har kunne forkynde Ordet. Det er med den
bærende tillid, at jeg har kunne samtale og tage
del i fællesskabet.
Det er stort at opleve og har været utrolig berigende for mig. Jeg har lært meget, og tiden på Læsø har været fyldt af fantastiske oplevelser og
mange glæder. Det har også været hårdt, både
fordi jeg har haft rigtig travlt, det har været langt
hjemmefra, og fordi jeg også er blevet udfordret
i det at være præst i den danske folkekirke, og i at
opleve at selvom vi alle kalder os kristne, så er
der mange forskellige opfattelser, af hvad det er,
og hvordan vi efterlever budskabet. Alt sammen
har det dog beriget. Jeg er derigennem blevet bevidst omkring den teologi, jeg repræsenterer, og
også om hvilke værdier jeg ser som væsentlige
og vigtige i det kristne fællesskab, og som jeg
selv ønsker at tilstræbe.
Nu er solen ved at sænke sig over min tid på Læsø. Snart skal jeg vågne op et andet sted og i et
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andet virke. Hvor og i hvad står endnu i det uvisse. Men det løser sig. Min rygsæk er i de forgangne 11 måneder blevet så meget mere værdifuld.
Jeg er ikke bekymret, da jeg ved, at Gud bærer mig
og ledsager mig i hvert et skridt på min vej. Det
er en stor tryghed, og det er i min magtesløshed,
at jeg er stærk, som der står i 2 Korinterbrev kapitel 12 vers 10.
En salme jeg ikke
kendte da jeg kom
til Læsø var ’Må
din vej gå dig i
møde’. Den kender jeg nu og kan
derfor frimodigt
gå afsted.
Tak til jer alle,
hver og én, for
det!

Marie-Louise

Jeg har stornydt min barsel med Lucia. Jeg har
nydt at kunne dykke ned i noget teologisk for min
fornøjelses skyld. Jeg har fået læst nogle bøger,
som stod på min ønskeliste bl.a. ”Fiskerne” af
Hans Kirk. Men også ”Det man husker” af Bent
Haller. Bogen omhandler hans barndom i Frederikshavn og Sæby, det er jo mit lokalområde, og
det var faktisk det, der fik mig til at tage bogen
ned fra hylden på biblioteket. Efter 4 år på Læsø
er jeg blevet mere rodfæstet her og i Nordjylland
som sådan. Det kan jeg mærke. Der er kommet
ro på i forhold til folks forventninger om, at vi
måske ikke kunne falde til og var på vej væk.
Det er vi så sandelig ikke.
Har jeg så kunnet slippe mit embede under min
orlov tjah…?
Jeg har da prøvet ikke at agere præst og kun udtalt mig på egne personlige vegne, når talen faldt
på kirke og kristendom. Selvom det selvfølgelig
er en hårfin balance. Når folk udtaler sig i negative vendinger om den danske folkekirke og det
at tro på Gud, er det svært ikke at føle sig talt til.
For det handler også om mig! Ikke at folk ikke
må sige, hvad de vil. Jeg vil altid gerne høre, hvad

Hvad har Gud gemt i ærmet til os?
andre har på hjerte. Det hænder, at jeg misforstår
en intention, og så er det da med at få det afklaret. Og det kan kun ske i dialog.
I sommerferien har jeg været i Vadstena – ifølge min far ”Det helligste sted” i Sverige – og der
måtte jeg naturligvis hen, og det var for at opleve
den kristne ånd på stedet. Gå i Birgittas fodspor
og se egnen, hvor hun er vokset op og har fået sin
kaldelse som 40 årig. Birgitta rejste til Rom, fordi
hun behøvede pavens anerkendelse af hendes visioner til at grundlægge sin nonneorden. Og den
måtte hun vente 25 år på. Hun nåede ikke at gense Vadstena ved Vättern, men hendes tilhængere
sørgede for, at hendes jordiske rester blev bragt
tilbage og begravet på svensk jord. Stedet gjorde et
dybt indtryk på mig. Kirken var flot og imponerende, men det var mere det kristne refugium og
herberg for moderne pilgrimsvandrere, jeg dvælede ved. Det var et dejligt åndfuldt sted, og havde
jeg ikke 4 børn og min Simon, så kunne man givetvis finde mig der.
Jeg har forsøgt at være menighed, sidde på kirkebænken med mine egne børn, deltage i Syng Solen Ned er pragtfuldt sammen med mine egen familie, selvom jeg synes, de snakker for meget og
dermed ikke hører præstens vigtige refleksion(!)
Men når det skal siges, så er der både dukket
brudepar og pårørende op på mit trappetrin, som
ikke har vidst, at jeg havde barsel. Og så må man
jo hjælpe, så godt man kan.
At kunne
hellige sig
sin familie
det er virkelig stort.
Og jeg har
knus-elsket
min baby og
hun mig –
hver dag - og
nat. Lucia skal til at opdage verden udenfor sit
hjem, og det første sted hun skal gå på opdagelse bliver Læsø Børnehus. Og det har jeg det helt
fint med. Der er nogle skønne børn og voksne,
som bliver en del af hendes liv, ligesom vi hen-

des familie er det.
For mit vedkommende er det snart tid til at komme tilbage til præstelivet igen. Der skal åbnes nye
kapitler og vendes nye blade i livets store bog.
Vi ved ikke, hvad Gud har gemt i ærmet til os,
men jeg er sikker på, at det er noget godt.
Eva

Menneskelivet er et eventyr på godt og ondt; men
i dag bliver vi bombarderet med så mange indtryk, at vi helt glemmer at læse et eventyr en gang
imellem.
Livets eventyr er som en mosaik af små sten, der
lægger sig ved siden af hinanden, som tiden skrider frem. Stenene er vidt forskellige, der er spæde
og unge sten, voksne og gamle knudrede sten. Der
er også mørke og lyse sten, glade og bange sten,
stærke og skrøbelige sten, almindelige sten og
ædelstene. Nogle sten kan vi selv vælge, nogle
kommer andre med, og skæbnen lægger også sine sten i mosaikken uden at spørge os, det må vi
leve med. Det er de mange forskellige sten, der
skaber helheden og gør os til de forskellige mennesker, vi er.
Når der kommer en mørk sky forbi mosaikken, er
det de dystre og mørke toner, der dominerer; men
det forunderlige er, at når solens stråler rammer
stenene, lyser de op og kaster deres glans på hinanden. Mosaikken er den samme, men den ser
langt smukkere ud, når solens stråler funkler i alle stenene, det er som om, de bliver smukkere,
end de var i sig selv.
En eventyrdigter fortæller os om livets mange
facetter på en måde, så vi kan lære af det. Et eventyr er koncentreret livserfaring, der kan hjælpe os med at skelne mellem det ægte og det kunstige; kun hvis vi får øjnene op for de egentlige
værdier, undgår vi, at vores liv går med alle de
ting, der ingen værdi har.
Hvor langt livets eventyr bliver, og om der er flest
mørke eller lyse timer, det ved vi ikke; det er ikke,
hvordan vi har det, men hvordan vi tager det, der
afgør, om vi lever lykkeligt til vores dages ende.
Olav Juul.
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Sorggruppe hjalp mig at bære det ubærlige
Jeg ville ønske, at alle, der oplever at miste og få
slået deres verden i stykker, fik mulighed for at
være med i en sorggruppe. Personligt blev det
for mig en vigtig støtte i en meget svær tid og
et vigtigt redskab til at komme videre.
Anni Strøm taler varmt om den sorggruppe, hun
blev en del af, efter hun en januardag i 2016 fik
budskabet om, at Futte, hendes samlever gennem
16 år, var druknet i Østerby havn. – For mig var
det især givende at være med, da jeg ind imellem følte, jeg var ved at blive halvskør, når jeg
pludselig så en blå kedeldragt og skulle til at råbe: ”Kom herhen, Futte”. Det fortalte jeg de andre og fik at vide, at der var én i gruppen, der
havde oplevet noget lignende. Der var ingen, der
rystede på hovedet af mig, for man reagerer på så
mange måder og der er så meget, der dukker op i
en intens sorg, at man for at rumme det må dele
det med andre, siger Anni, der – på trods af at hun
stadig bliver berørt deraf – gerne fortæller om
Futte og hans alt for tidlige død.

Allan eller Futte, som han blev kaldt, var som så
ofte før gået en tur til havnen, hvor han hyggede
sig med nogle af de andre fiskere, da han på et
tidspunkt ville se til sin fritidsjolle. Hans kammerat Peter, der ikke kunne forstå, hvor han blev af,
gik ud for at se efter ham og fandt ham liggende i
vandet. Desværre kom han for sent, der blev straks
givet førstehjælp, men Futte kunne ikke reddes.
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Alt dette var Anni ganske uvidende om. Hun var
lige mødt på sit arbejde på ”Plejehjemmet”, da
hendes mobil ringede. – Det var Peter, og da min
første tanke var, at de nok sad og diskuterede og
skulle have et eller andet årstal, eller hvad jeg
nu kunne hjælpe dem med, sagde jeg, at jeg havde travlt. Jeg fik at vide, at der var en, der ville
tale med mig, og fik så vores læge i røret. Han fortalte, at Futte var druknet, og jeg sagde: I må da
kunne gøre noget. Det kan vi ikke, Anni, for Futte
har ligget i vandet i over 20 minutter, og da Thøgersen efterfølgende spurgte, hvor vi boede, fordi Futte skulle køres hjem, kunne jeg slet ikke
forholde mig til det og sagde bare, at han skulle
på 316, som er morsstuen på Plejehjemmet.
Futte blev kørt til Byrum, og Anni fik ham at se,
da han kom ind på stuen. Hun ringede til sin
mor og sin svigermor og havde overskud til at berolige dem, inden hun bragte dem den forfærdelige nyhed. Som et lyn fra en klar himmel kommer sådan et budskab til at ramme alle i nærmeste kreds ubarmhjertigt hårdt, og det gjaldt også
Annis børn, Daniel og Denise, der altid havde betragtet Futte som deres far og havde et tæt forhold til ham. Det slog dog allerhårdest hos Anni at
miste sin livsledsager her og nu, og hun var knuget af sorg, men som så mange sørgende før hende oplevede hun den første tid som noget uvirkeligt, og allerede efter to uger var hun på arbejde
igen.
Levede i en osteklokke
- Bagefter kan jeg se, at jeg må have været i chok.
Jeg levede i en osteklokke, og efterhånden som
det hele gik op for mig, røg jeg helt ned med flaget. Det var, som om Futte havde taget det halve
af mig med sig. Vi havde fulgt hinanden på tætteste hold, og jeg savnede ham så forfærdeligt. Jeg
græd og græd, til det føltes, jeg ikke havde flere
tårer. Min sorg var faktisk ubærlig, så da Laila
Hørby fra Sorggruppen ringede til mig nogen
tid efter, var det som et lys i den mørke tunnel.
På det tidspunkt var denne sorggruppe et nyt
initiativ, og vi var nogle få, der tog imod det.
Formålet med en sorggruppe er jo netop at kunne fortælle, dele og støtte hinanden under de

traumer, man kommer ud for, når man mister –
og det er uanset, om den mistede blev ung eller
gammel.
Kærligheden dør ikke, den bliver til sorg og savn,
og det er godt at kunne være ærlig omkring den.
Derfor kan det også være, man må vende vrangen ud på sig selv, men gør det noget, hvis det slutter med at blive en gevinst for én, siger Anni - og
roser folkene bag gruppen for deres dygtighed
og den tryghed og varme de formår at sprede
omkring sig i Kirkensgaard.
Sorggruppen har tillige givet Anni mere forståelse for andres sorg. – Selvom sorgen har
forskellige ansigter i forhold til, hvem man
mister – sørger vi også på forskellige måder.
Jeg har mistet tre af mine fire søskende indenfor en periode på seks år, og det har været hårdt
for mig, men er nok intet at regne i sammenligning med, hvad mor og far har lidt og sørget.
I 2008 – samme år som deres husmandssted
brændte – mistede de min yngste søster, der blev
38 år og derefter mine to brødre på 51 og 57 år.
Hvordan de har overlevet al den smerte, forstår
jeg ikke helt, men de er stærke, siger Anni og omtaler forældrene Nina og Ingemann Jensen med
stolthed og glæde.

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

Selv har hun også flyttet sig i sorgens landskab.
På Mågevej i Østerby – ikke så langt fra Futtes
og hendes tidligere hjem – har hun fundet ro
med alle sine gode minder om den mand, der var
hende så kær – minder som hun åbent deler med
sine børn og børnebørn, der, når de er hjemme
på øen, har husets første sal som residens.
De føler sig som Anni særlig knyttet til Østerby, fiskerbyen de er opvokset i med Futte som
papfar – og sådan forbliver det, fastslår deres
mor, farmor og mormor med et lille smil.

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

SORGGRUPPE
Sorg er en naturlig reaktion på tabet
af en nærtstående
Sorg skal ikke behandles, men bæres
- gerne sammen med andre
Sorggruppe køres som et samarbejde
mellem Læsø kommune,
i regi af Sundhed og Forebyggelse
og Læsø Kirker, i regi af
Samvirkende Menighedsplejer.
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.
Grupper etableres ved behov og ledes af
Sundhedskoordinator Laila Hørby,
Diakon Mariann Toftlund
og Kordegn Grethe Havnhøj.
Mere information kan fås ved
henvendelse til Laila Hørby.
Mail: lahb@laesoe.dk tlf. 4013 9336

Kirsten Melchjorsen
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Protestantisme - en dynamisk bevægelse
Mon ikke det er de færreste, det er forbigået, at vi
i år fejrer 500 året for reformationen. Overalt i
landet har der været fokus på temaet, med forestillinger, udstillinger, artikler, bogudgivelser, særlige gudstjenester og meget andet. Der har været
talt meget om Luther, som satte det hele i gang,
og om hvilken betydning reformationen har haft
på vores samfund i dag. Men noget som der ikke
har været så stor fokus på, er at vi i dag, grundet
reformationen, kalder os selv for protestanter. Det
er en væsentlig pointe. Et synspunkt som jeg deler med den tidligere, og nu afdøde, professor på
København universitet Søren Holm (1901-1971).
Hans værk fra 1950 med titlen ’Protestantisme’
er meget tankevækkende og meget relevant at inddrage, når vi taler om og fejrer reformationsåret.
Begrebet protestantisme er kommet af protesten
imod Rigsdagen i Speyer i 1529, som ønskede
at bremse udbredelsen af den nye lære, og altså
reformationen. Denne protest medførte den kirkelige hovedretning, som vi i dag befinder os under, nemlig protestantismen, og som både gælder for den evangelisk-lutherske, den reformerede
og den anglikanske kirke. Kort sagt var det en
protest mod magtanvendelse i trossager, og dermed ønsket om en samvittigheds- og trosfrihed.
At vi i dag kalder os evangelisk-lutherske er i
Søren Holms øjne ikke en helt heldig betegnelse, da det kan give indtrykket af en stilstand i udlægningen af evangeliet og i forhold til Luthers
tanker. Han argumenterer dermed for, at Luther
jo netop mente, at vi skulle tilbage til det oprindelige og sande budskab med udgangspunkt i skrifterne, altså evangeliet, men at dette til stadighed
skal forstås og fortolkes ind i enhver given tid
og sted. Hvis vi altså stopper ved Luther og kun
fokuserer på hans udlægninger, har vi netop misforstået hele Luthers reformationstanke. Det er
også derfor, at det er vigtigt at fokusere på, at det
er reformationsjubilæet vi fejrer og ikke Luther.
Når det så er sagt, så mener Søren Holm dog, at
man slet ikke kan tænke protestantisme uden
Luther, da det var ham og de andre reformatorer,
der gav den en plads i historien og derfor må der
til stadighed være noget, der knytter os til dem,
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hvis vi skal kunne bibeholde en protestantisk
kristendom.
Det er derfor vigtigt for vores kristendom at vedblive at have tilknytning til Luther og hans gerning. Luther var en meget kompleks personlighed, hvilket også er afspejlet i hans utrolig store
litterære produktion. Her kan, ifølge Søren Holm,
de mest forskelligartede ting forekomme side om
side, uden at man kan tolke det ene som mere
’rigtig Luther’ end det andet. Det er blandt andet
derfor, at de forskellige retninger igennem historien har kunnet tolke Luther, som det har passet
til deres teologi. At bruge Luther på den måde er
dog forfejlet, både da man ikke kan påberåbe sig
retten til at give udtryk for den ’egentlige’ Luther,
men også da man kommer til at gøre en mand,
der levede under helt andre kulturelle forhold,
og som tilmed havde et temmelig særpræget sjæleliv, til en bindende norm for senere tidsaldre.

Retfærdiggjort ved tro alene…
edømme….

Det almene præst

At Luther uden tvivl var en stor mand, med store tanker, skal på ingen måder fornægtes, men
Søren Holm mener ikke, at Luthers tanker er egnede til at samles i en egentlig teologi, da de dertil ofte er for selvmodsigende. Hvis man alligevel
gør det, er der stor fare for at man gør ham til en
ufejlbarlig autoritet, og så har man misforstået hele Luthers budskab. Man må i stedet bruge Luthers tanker og meninger som vejvisere. En vejviser som Luther plantede, og som var starten på
den proces, vi kalder reformationen. En proces
som ikke er statisk, men som altid er og må
være dynamisk, da det er en proces og ikke et
resultat. Derfor må protestantisk teologi altid
være en teologi, der er på vej.

Vi skal tage udgangspunkt i vejviserne, dvs. Luthers tanker, men hele tiden forholde dem og tænke dem ud fra given tid og sted.

mene præstedømme betyder, at vi alle er forpligtet på at leve og forkynde budskabet i vores ord
og handlinger sammen med hinanden.

I dag lever vi i en helt anden tid end dengang.
Meget er sket i tiden, og den helt store forskel er
videnskabens indpas i vores verden. Vi er i dag
oplyste af videnskaben og derfor ikke prægede af
den mystik og angst, som var styrende og prægede livet i middelalderen. Troen på Guds direkte
indgriben i tilværelsen er faldet bort, og i stedet
er en historievidenskab opstået, med en ny form
at læse og tyde skrifterne på. I den tydning og tolkning skal vi bruge en vejviser, og det er her, at
Luthers tanker bliver relevante. Dem har vi i den
danske folkekirke forpligtet os på, og vi skal
derfor også bruge dem, men de må aldrig blive
forstået som en statisk sandhed, som stopper
med den. De må i stedet altid forblive dynamiske, og på den måde give kirken og menighederne
mulighed for en stadig tolkning i den tid der lige
leves og som udfordrer.

Vi er en levende menighed, vi lever i tiden og tiden bevæger sig. Det samme gør processen, den
proces som Luther satte i gang med opslåningen
af teserne i Wittenberg d. 31. oktober 1517.

Grundfundamentet i Luthers tanker og det der
blev skelsættende for reformationen var især to
grundtanker, som jeg anser som yderst relevante
vejvisere. Den ene, at vi er retfærdiggjorte ved
tro alene, dvs. ikke ved at gøre gode gerninger
eller andet. Udelukkende ved vores tro på treenigheden er vi frelste. Den anden, det almene
præstedømme, som betyder, at vi alle er præster
for hinanden. En meget væsentlig tanke som vi,
i mine øjne, i dag har tabt lidt af syne. Det almene præstedømme er funderet i fællesskabet. Det
er heri sjælesorgen sker, det er heri Gud taler til
os gennem hinanden, det er heri at Ordet bliver
forkyndt, det er heri at vi alle er forpligtet, i kraft
af Kristi krop, som vi alle er en del af. Det er vigtigt, at vi mødes i fællesskabet (og ikke kun i kirken om søndagen), det er vigtigt, at vi hver især
erkender vores ansvar i forhold til fællesskabet.
Paulus bruger billedet af en krop, som vi alle er
en del af, og hvor alle lemmer og celler har en
vigtighed i forhold til helheden. Som kristne er vi
alle en del af denne krop. Det er os der tegner kristendommen. Vi er menigheden, vi er fællesskabet. Det er en helhedstanke. Vi er kristne sammen med alle andre kristne. Her, i Syrien, i Århus, i Løgstør, i USA, i det lokale. Det er vi i
kirken om søndagen, men det er vi også alle andre dage, og uanset hvor vi befinder os. Det al-

Protestantisme er ikke leveringen af et færdigt resultat, men en dynamisk proces. Vi har en pligt til
at fortsætte Luthers værk, ikke blot i hans navn,
men også i hans ånd.

Marie-Louise I. Sørensen

( fortsat fra s.4)

”Herre, hvorfor er der nogle strækninger på vores vej, hvor der kun er fodaftryk af en person”?
Jeg kan se, det var i perioder, hvor jeg havde
det dårligt!
Hvorfor var du ikke hos mig, når jeg havde
allermest brug for dig?
Hvorfor forlod du mig til tider?
”Mit barn”, sagde Gud: Der hvor der kun er et
spor, det er de strækninger, hvor jeg bar dig!”
Af og til kan vi føle os forladt og ene, det mærkes, som vi må bære på alt det tunge selv. Ja nogle gange kan vi tænke, at endda Gud har forladt
os, og vi går helt alene på en endeløs strand.
Men dér når vi synes, at livet virker meningsløst
og forkert, så er det værd at huske på, at Gud har
lovet os i dåben, at han vil være med os alle dage.
Det betyder helt konkret, at han ikke forlader os
siden. Den hånd som Gud tager om os i dåben,
slipper os ikke igen, men vil være hos os, både
når vi har gode dage, og når vi har onde dage.
GNH
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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 sognepræsten på Læsø
tlf: 21 49 10 01

Læsø Kirker

