LÆSØ
KIRKENYT
Byrum, Vesterø og Østerby Kirker, 25. årgang, nr. 1
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KONTAKT
Postnr. 9940 Læsø

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

Kirkebogsførende Sognepræst:
Eva Bernhagen
Holmelundsvej 6
☎ 21491001 evb@km.dk
V/præstens ferie-fridage
Vesterø Præstegård, Strandvejen 10.
☎ 21343717
Organist: Kasper Køhl Jensen
☎ 98491807/23292710
kasperkj@mail.dk
Læsø Graverteam:
Astrid Petersen
BirgiNe Melchjorsen
Lone Wachmann
Kordegn: Grethe Nyeng Havnhøj
☎ 24976434 eller send en mail
gnh@laesoekirker.dk
vedr. kirkebogsregistrering gnh@km.dk
✉ Postadr.: Byrum Hovedgade 50 (aN. G.N.H.)

Læsø Kirkers Menighedsråd
Formand: Bodil Kessler
Holmbækvejen 10, Vesterø
☎ 98491095 / 21576185
bodilkessler@mail.dk
Regninger vedrørende
Læsø Kirker og Menighedsråd
sendes til mailadr: 8437@sogn.dk

Kirkesanger: Preben Mikkelsen
☎ 21326628 pmikkelsen6@gmail.com

Øvrige rådsmedlemmer: Elmer Haaber,
Else-Marie Pedersen, Anker Juul Strøm,
Lilli Jensen og Miriam Hansen.

Byrum Kirkegårdskontor
Byrum Hovedgade 50
☎ 20107090 byrum@laesoekirker.dk

Menighedsrådsmøderne

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

Frivillige akDviteter v/Læsø Kirker
Arrangementudvalget v/ Bodil Kessler
☎ 98491095 / 21576185
bodilkessler@mail.dk
Kirkens Kor v/Kasper Køhl Jensen
formand: Tove Brændstrup
☎ 29299342 fru.tove@mail.dk
Koncertudvalget v/ Jørgen Toftlund
☎ 53620651 mjto_lund@gmail.com
Læsø Kirkers Menighedspleje
- herunder Besøgstjenesten og Søndagscafeen
Formand for Menighedsplejen
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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Læsø Kirker

måden dú kan følge kirken
- bag murene

Torsdag 15. marts
Torsdag 12. april
Torsdag 17. maj
Torsdag 14. juni
ALLE møder er kl. 19.00 i
Sognehuset Kirkensgaard
- kom og få indsigt i menighedsrådets arbejde.
Menighedsrådet kan kontaktes ved henvendelse
til formanden eller mail til 8437@sogn.dk
Dagsorden og referat findes bl.a. i kirkerne
og fremsendes pr. mail efter ønske.

Læsø KirkeNyt udgives af
Læsø Menighedsråd 3 gange årligt:
marts, juli og november måned.
Bladet kan afhentes i Kirkerne på Læsø
- hvis husstandsomdelingen svigter.
Bladudvalgets ansvarshavende redaktør er
Menighedsrådets næstformand Elmer Haaber.
Øvrige medlemmer: Præsten, Olav Juul,
Kirsten Melchjorsen og Grethe N. Havnhøj.
Har du emner/fotos til KirkeNyt modtager vi gerne:
☎ 24976434 eller gnh@laesoekirker.dk

Deadline senest d.15. maj 2018
Dette blads smukke forside-foto er taget af
Conny Andersen - Red. takker.

Kan du se det for dig
Da vi flyttede ind på Holmelundsvej, og jeg fik mit
præstekontor, så røg en del af den religiøse kunst
derind. ”Nu har du et kontor, hvor du kan have
det hængende,” lød beskeden. Og jeg fryder mig
over mit kontor med billederne, som jeg har samlet igennem mit efterhånden ikke så korte liv. Der
er selvfølgelig en del ikoner iblandt. F.eks har
jeg en med en syrisk Jesus og arabiske skrifttegn.
Og så har jeg et billede, som en ven malede til mig
tilbage i 2005. Det billede har en lang historie.
Jeg fik det af min ven Zaccheaus, da vi skiltes,
efter jeg havde været på studieophold i Hyderabad i Sydindien. Det var ham meget magtpåliggende at give mig et billede i gave, fordi han allerede dengang så sig selv som en kunstner, lige så
meget som præst. Jeg sagde pænt ”tak” for det,
mens jeg indvendigt tænkte, hvordan jeg dog skulle få plads til det i min 40 liters rygsæk på trekturen over de nordindiske bjerge? Stakkels billede, det blev klemt, bøjet og trykket, og til sidst
gik jeg op på et postkontor i byen Shimla, fik en
skrædder til at sy en stofpose til det – for sådan
sender man genstande med posten i Indien, i stofposer; ikke i plastic eller pap - og så blev det sendt
hjem til Danmark. Så lå det hos mine forældre en
tid, og det kom med på vores flytninger fra København til Randers og fra Randers til Læsø.
Dernæst stod det i et par år i et hjørne, indtil jeg
i foråret 2016 endelig fik taget mig sammen til
at få købt en ramme til det og få det hængt op.
Nu er det som om, det altid har været der.
Det forestiller en blomst; lad os sige det er en
lotus, som er i færd med at folde sig ud.
Blomsten vender sig mod lyset, der kommer oppe fra højre hjørne, og inde i lyset kan man ane
et blyantstegnet kors. Ja, det er i virkeligheden
ikke den store kunst. Men det store i det er, at
Zacc har tegnet det til mig. Det fortæller noget
om, hvordan han så mig og min vej til troen.
For en anden vil lotus-billedet betyde noget helt
andet, for billeder kalder forskellige tolkninger
frem. Og der er lige så mange tolkninger, som der
er mennesker. Ingen kan tage patent på en bestemt
tolkning, ikke engang billedets ophavsmand.
Den opstår i dialogen mellem beskueren og bil-

ledet. Hvornår er et billede religiøst? Og hvad
ser jeg efter, når jeg betragter? Hvad vil billedet? Er der noget på spil for mig?
Det spiller helt sikkert en rolle, det vi omgiver
os med; det vi lader vores øjne hvile på og dvæle ved. Det er sundt at udsætte sig for mange
livssyn og billeder - også nogle der kan tale imod hinanden, sådan at forskellige tydninger
kommer til at præge vores liv, fysisk og sjæleligt.
Uden mangfoldighed kan vores indre billedeliv komme til at stivne; og vores billeder kan
blive for små til, at vi selv kan være i dem.
Hvedekornet
Vi ved ikke, hvordan Gud ser ud, til trods for at
han er afbilledet i mange forskellige afskygninger i den kristne tradition. Indenfor jødedom og
islam er der et forbud mod at lave billeder af
Gud. Baggrunden for dette forbud er, at man ikke må forveksle Skaberen med noget skabt; eksempelvis en skulptur eller et billede. Det kan
føre til afgudsdyrkelse af kunstværket. Men vi
kan afkode, aflæse hans mening, mønster eller
aftryk i verden, eksempelvis når vi læser i bibelen eller i et andet helligskrift, og vi kan slet ikke lade være at danne os indre billeder af det guddommelige. En hel del mennesker bruger billeder i deres tilbedelse.

Der er et bestemt billede, som Jesus bruger til at
beskrive sig selv og sin gerning, som jeg gerne
vil fremhæve. Det er billedet af hvedekornet.
Der ligger et hvedekorn blandt mange i bondens
lade. Vi kan, hvis vi lytter godt efter, høre, hvordan det overvejer med sig selv. Hvad skal der
blive af mig? Skal jeg males til brød eller blive
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til foder? Eller skal jeg prøve at forsvinde i en
revne her i gulvet, så jeg kan få et langt liv?
Eller skal jeg blive til udsæd og så vokse op
med strå, som med tiden bærer aks med mange
små hvedekorn? Jo, det vil jeg.
Tænk nu, hvis hvedekornet havde villet gøre det
på menneskenes måde. Så ville det allerhelst have gemt sig i en revne – for at leve meget længe.
Jesus valgte det stilfærdiges billede.
Hvedekornet blev lagt som et lille ubetydeligt
korn i en kold og våd mark, skjult for alles øjne.
Det døde og var gemt og glemt, indtil det en dag
spirede og satte tusinde fold. Når vi ser på, hvad
kirken er i dag, så er den vokset fra ét lille hvedekorn til en verdensomspændende bevægelse.
Det er to forskellige billeder, alt afhængigt af
øjet, der ser.
Måske skal vi tænke helt anderledes om liv og død,
end vi er vant til. Død bliver - ifølge denne tankegang – nye muligheder for at give kærligheden
videre. Den bliver livgivende. Et liv kan gå hen og
blive forstenet, for den, der ikke tør leve. Det ser
vi talrige eksempler på. Der må jo egentlig ingenting ske, alt skal være, som det er. Humøret skal
være jævnt, ingen glædesudbrud eller sorger.
Men du kan ikke leve – uden at sætte dit liv til.
Vi kan ikke leve uden at påtage os risici.
En kvinde, som føder et barn, løber en risiko.
Hun kan få et handicappet barn, hun kan få strækmærker på maven, hun ændrer udseende og bliver ældre. Men kærligheden til manden og til livet driver hende til at løbe risikoen.
På samme måde bliver Jesu kærlighed til blod.
Han sætter sit liv til for os, men det er for, at
vores kærlighed skal blive til levende samtale i
bevægelse med andre.
Kan du se billedet for dig?
Eva Bernhagen

Jeg er taget hen på skolen for at snakke med konfirmanderne og møder dem i en tysk time. Her er
nogle af deres tanker, lad os kalde dem for:
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KONFIRMANDERNES GULDKORN
Hvad kan du bruge Bibelen til?

,, Bibelen er god til at
søge råd i, og den giver
viden om Gud.” Johannes

,, Vi synes, at juleevangeliet gav meget mere mening, efter at vi havde læst det nogle gange. Vi
begyndte at sætte os ind i det. Efter du havde fortalt os om, hvor ung Maria egentlig havde været
(da hun blev mor), begyndte vi at sætte os i hendes sted, og det blev mere realistisk. Bibelen har
stor betydning for folk, der har det svært. I svære
tider kan det være rart at have noget at støtte sig
op af. Vi tror, at Bibelen har betydning for alle.
Nogle ved det, andre ved det ikke, og nogle finder ud af det, fordi de kommer ud i en situation,
hvor de oplever, at det at læse i Bibelen kan give dem ro.” Laura og Luna
,, Jeg kender Bibelen fra sommerlejren i Hvide
Klit. Der har vi bibeltime.” Patrick
,, Sommerlejr er et kristent fællesskab. Det er en
lejr med rigtig mange
mennesker, som alle har
interesse for Gud og kristendom. Man er hele tiden sammen, på værelset,
udenfor, i forskellige lege m.m. Det er virkelig
hyggeligt, men til sidst glæder man sig også til at
komme hjem. Selvom man kommer til at savne
sine venner på lejren.
På lejren er der nyt tema hvert år, sidste år Robin
Hood tema. F.eks var der store kyllinge-dag, hvor
vi stegte en hel masse kyllinger på en lang stang
hen over bålet og lavede snobrød. En af de andre
dage var vi på overlevelsestur, hvor vi blev delt
op i forskellige hold og skulle lave et flag, sejle
i tømmerflåde mm. Hver aften er der bibeltime,
hvor man hører historie og laver små opgaver i et
hæfte om Gud, men mest Jesus, om hvordan han
døbte folk, og altid var god ved sin næste. Bibeltime er en hyggelig time, vi synger meget, og
det er virkelig fedt. Jeg vil helt sikkert anbefale
alle at tage på sommerlejr.” Emilie
,, Nej, det gør jeg ikke.
Hvad kan man
Men jeg kender én, der
bruge bøn til, og
gør. Birgit fra Sommerbeder du selv?
lejren. Hun var engang
lige ved at blive kørt ned. Men så var det, som
om Gud sagde stop. Og hun kom igennem det.”
Kan du fortælle om
det kristne fællesskab, og hvad det
betyder for dig?

Andreas

,, Når vi synger sammen, så forestiller jeg
mig, at Gud på en eller
anden måde vil komme
ind i mit hoved og tale til mig. Det kunne jeg
godt tænke mig at opleve.” Ulrik/Oliver.
Hvad forventer du
på gospeldagen
i februar?

,, Kommer der ikke nogle piger? ” Anonym dreng
,, Jeg forventer at få en sjov dag, og så håber jeg,
at I vil synge fødselsdagssang for mig, fordi det
er min fødselsdag! ” Aicha
Konfirmanderne har bl.a. lært om diakoni, som betyder tjeneste for næsten, og de deltager i indsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 11.
marts, som en del af deres konfirmandforberedelse. Tag godt imod dem, når de banker på din dør!
Hvorfor vi du gå indsamling for Folkekirkens nødhjælp?

,, Fordi jeg godt kan
lide at tjene penge – og
jeg vil gerne tjene penge til kirken.” Tobias

,, Vi skal støtte kirken, sådan at folk oplever, at
kirken kommer ud til dem og vil dem noget, så
begynder de måske også at opsøge den… Kirken går ud og gør opmærksom på sig selv, på at
den har et budskab, og så vil folk også begynde
at komme i kirken.” Kristoffer, Oliver og Ulrik

Menighedsrådet inviterer
til Menighedsmøde
Der er nu gået godt et års tid, siden det
nuværende menighedsråd trådte til, og vi synes
selv, at vi har gang i rigtig meget.Vi glæder os
til at fortælle, hvad der er sket, hvordan det går,
og hvilke planer vi har for fremtiden.
Vi vil derfor invitere DIG
og resten af menigheden
på Læsø til at komme og
høre om arbejdet i kirkerne, på kirkegårdene, og ude
på øen. Du er velkommen
til at stille spørgsmål, og
du må gerne komme med
forslag til vores fælles virke og trivsel.

Det sker søndag den 8. april 2018
efter gudstjenesten kl. 10.00 i Byrum.
Vi springer kirkekaffen over,
og inviterer til en let servering i Kirkensgaard.
Din mening er vigtig for os, for vi bestræber os på
at være en åben kirke for alle.

Vi glæder os til at se dig!
Læsø Kirker

Bedste hilsner
Bodil Kessler, Elmer Haaber,
Else-Marie Pedersen, Anker Juul Strøm
Lilli Jensen og Miriam Hansen

EB

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
INDSAMLING –
SOGNEINDSAMLING

FORÅRETS
SOGNEARRANGEMENTER
Tirsdag d. 20. marts kl. 14.30 – 16.30
Sogneeftermiddag på Plejehjemmet.
Præst Lisa Bremer, Ugilt fortæller om
”En hjertesag”
Tirsdag d. 10. april kl. 19.00
FILMKRÆS i Læsø Bio - Entré 30 kr.
Let servering og samtale om filmens emne.
Tilmelding - følg annoncering i Læsøposten.
Torsdag d. 19. april kl. 19.30
Sogneaften med foredrag i Kirkensgaard.
Præst Henrik Bang-Møller, Skagen.
”Mellem drøm og virkelighed” - med særligt
henblik på J.P. Jacobsens roman ”Niels Lyhne”.

Vi samler håb ind —
søndag 11. marts 2018

Torsdag d. 24. maj kl. 19.00
Informationsaften om Kalkmalerierne i Vesterø
kirke. Arrangementet begynder i Vesterø kirke og
afsluttes med kaffe i Vesterø præstegård.

Søndag d. 17. juni Sogneudflugt

se nærmere på side 10 - husk tilmelding.
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Dagens navn

Østerby Kirke

10.00 Fam. gudstjeneste m/dåb EB

3/3
4/3

3. s. i fasten

10.00 EB

6/3

MARTS

11 / 3
13 / 3
15 / 3

19.30 Salmemarathon
9.00 Gudstj. med Landsindsamling
Folkekirkens Nødhjælp EB

Midfaste

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB
19.00 Offentligt Menighedsrådsmøde i Sognehuset Kirkensgaard

19 / 3

10.00 LB
14.30 Sogneeftermiddag på Plejehjemmet

20 / 3
25 / 3

Palmesøndag

10.00 LB + Strengekoret ✫

28 / 3

19.30 Orgelkoncert

29 / 3

Skærtorsdag

30 / 3

Langfredag

1/4

Påskedag

2/4

2. Påskedag

17.00 EB
15.00 EB
10.00 EB ✫
14.00 EB m/Plejehj. + Kirkekoret

4/4

APRIL

8/4

19.30 Salmemarathon
1. s. e. påske

10.00 EB - Menighedsmøde

10 / 4

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

12 / 4

19.00 Offentligt Menighedsrådsmøde i Sognehuset Kirkensgaard

15 / 4

2. s. e. påske

10.00 EB

17 / 4

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet HBM

19 / 4

19.30 Sogneaften i Sognehuset Kirkensgaard

21 / 4

15.00 Koncert

22 / 4

3. s. e. påske

10.00 HBM

27 / 4

Bededag

10.00 Konfirmation EB

29 / 4

4. s. e. påske

10.00 Konfirmation EB
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

1/5
1/5

19.30 Salmemarathon

5/5

10.00 Konfirmation EB

6/5

5. s. e. påske

10 / 5

10.00 EB + Strengekoret
14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet CH

8/5

MAJ

Byrum Kirke

Kristi Himmelfart

10.00 CH

13 / 5
17 / 5

10.00 CH
19.00 Offentligt Menighedsrådsmøde i Sognehuset Kirkensgaard

20 / 5

Pinsedag

21 / 5

2. pinsedag

24 / 5
27 / 5
27 / 5
31 / 5

10.00 EB + Kirkekoret ✫
11.00 Friluftsgudstj. i anlægget Byrum med Plejehj. EB+Strengekoret
19.00 Sogneaften / Informationsaften i Vesterø kirke

Trinitatis

10.00 EB
16.00 Koncert
16.00 Forårskoncert

Præsteinitialer: EB = Eva Bernhagen - Sognepræst på Læsø
LB= Lisa Bremer 19. - 25. marts. HBM= Henrik Bang Møller 16. - 22. april. CH = Christian Højlund 7. - 13. maj. EB har orlov 18/6 - 29/7

Dato

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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3/6

1. s. e. trinitatis

JUNI

14 / 6
17 / 6

2. s. e. trinitatis

10.00 EB

10.00 EB

19.00 Offentligt Menighedsrådsmøde i Sognehuset Kirkensgaard
3. s. e. trinitatis

19 / 6

10.00 EB - Sogneudflugt

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet KC
19.00 Midsommerkoncert i Byrum Kirke

23 / 6
24 / 6

Byrum Kirke

14.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet EB

5/6
10 / 6

Østerby Kirke

4. s. e. trinitatis

10.00 KC ✫

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

Søndagscafé

Sognehuset Kirkensgaard hver søndag kl. 13.30-16.00

GRATIS Kirketaxi kan benyttes til bl.a.
gudstjenester - også på Plejehjemmet.
Se mere på www.laesoekirker.dk
☏ Læsø Taxi 30504565
Konfirmationsdatoer 2019:
lørdag d. 11. maj i Byrum kl. 10.00
fredag d. 17. maj i Østerby kl. 10.00
søndag d. 19. maj i Vesterø kl. 10.00
Konfirmationsdatoer 2020:
lørdag d. 2. maj i Østerby kl. 10.00
fredag d. 8. maj i Vesterø kl. 10.00
søndag d. 10. maj i Byrum kl. 10.00

Ændringer kan forekomme, i så fald håber red. at møde forståelse herfor

Dagens navn

Præsteinitialer:
EB = Eva Bernhagen (orlov
18/6 - 29/7 ) KC = Kresten
Christensen 18. - 24. juni

Dato

Indsamling i Kirkerne på Læsø
- på søndage markeret med ✫ indsamles til:
11. marts: Folkekirkens Nødhjælp
25. marts: Læsø Kirkers Menighedspleje
1. april KFUM og KFUK i Danmark
20. maj Læsø Kirkers Menighedspleje
24. juni Danske Sømands og udlandskirke
TAK for enhver gave til arbejdet!

Kirkelige meddelelser fra sognene
VELKOMMEN
TIL MENIGHEDEN:

15.10.17: Jacob Juul Gaarn Melchjorsen
22.10.17: Krista Fjeldal Jacobsen
19.11.17: Thais Pedersen
26.12.17: Lucas Chaure Larsen

VI HAR MÅTTET
TAGE AFSKED MED:

06.10.17: Edith Antonie Larsen
14.11.17: Ellen Elisabeth Holst Jensen
18.12.17: Inger Lise Pedersen
18.12.17: Dorthea Marie Olsen
Side 7

Orientering fra Menighedsrådet
I de næste mange uger vil arbejdet dreje sig om
en tørrensning af både den hvide baggrund og
selve motiverne. Det foregår ved hjælp af en grøn
masse og et slags viskelæder. Den grønne masse
er et slags ”brød”, som konservatorerne selv bager. Det består af mel, vand, kobbersulfat (derfor den grønne farve) og natrium.

Sidste uge i oktober blev Vesterø kirkes historiske inventar pakket ind og skærmet fuldstændigt af. Det arbejde tog tømrerfirmaet Karsten
Sørensen fra Vrå sig af under konservator Kurt
Nedergaards sagkyndige ledelse.
Der er opsat i alt 4 dataloggere, for at der kan
holdes øje med indeklimaet (temperatur og
luftfugtighed) i kirken i hele perioden.
Da alt var pakket støvtæt og forsvarligt ind, kunne murermester Stig Beck begynde på den indvendige kalkning af kirkeskibet og hvælvingen
over orgelet.

Med omhyggelig håndkraft arbejder konservatorerne sig langsomt frem, indtil hele overfladen i
alle fire hvælvinger er renset af. Det kan tydeligt
ses, hvor langt de er kommet, fordi baggrunden
næsten bliver helt hvid, meget lysere end før.

Nationalmuseets kalkningstjeneste stiller særlige
krav til kalkning af en middelalderkirke og foreskriver retningslinjer, der nøje skal overholdes.
Den indvendige kalkning skulle have været afsluttet ved årsskiftet, men pga. den megen nedbør i november og december var dette umuligt,
fordi de fugtige vægge var længe om at tørre.
Stilladset fra forundersøgelsen af kalkmalerierne
er ved tømrer Poul Erik Sørensens indsats blevet genopstillet i kirkens kor, klar til konservatorernes ankomst. Der er etableret adgang til
vand og afløb herfor samt masser af arbejdslys.
Nationalmuseet havde lovet at begynde genrestaureringen af kalkmalerierne lige efter nytår,
og d. 8. januar ankom de 3 konservatorer for at
gå i gang med det omfattende projekt.
Konservatorerne er unge, svensktalende kvinder…. Lina Gallo, Lena Östlund og Frida Hultén
- de 2 sidstnævnte er begge projektansvarlig.
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Konservatorernes arbejdsuge og rytme er sådan, at de arbejder i kirken på mandage, tirsdage og onsdage indtil kl. 15. Den øvrige tid
opholder de sig ikke på Læsø.
BK

Mit fællesskab med Gud
Påskedag, 16. april 2017, blev Helle Skjoldby
voksendøbt i Østerby kirke, og det blev på alle
måder en smuk og glad dag, da hun bekræftede
sit ja overfor Gud og mennesker. Det havde været en lang og turbulent rejse med mange fravigelser og midlertidige stop, inden hun endelig fandt
hjem, som hun selv udtrykker det. – Jeg har i mange år overvejet at blive døbt, men det tog tid for
mig at blive helt fri til at kunne modtage ”gaven”.
Jeg fandt altid forhindringer, indtil jeg forstod, at
det var mit fællesskab med Gud, det hele drejede sig om, og så blev jeg klar. Nu er jeg så her,
og må se hvad Gud vil med mig. Nu har jeg givet mig hen til ham og er parat til at gøre det, han
vil. Jeg bliver nervøs, når jeg tænker på, om jeg
kan overkomme det, han ønsker af mig, men jeg
skal nok ”bare” være mig og ”tjene Herren med
glæde” og ikke lige med det samme køre rundt i
en autocamper og være missionær et eller andet
sted. Jeg har altid måtte klare mig selv og have
kontrollen. Nu beder jeg Gud om at vise mig vejen, og jeg er parat til at modtage alt det gode, som
han kan give mig.

Nordsjælland, hvor familien havde haft deres
sommerhus – dels var det et af de steder, hun
aldrig havde været sammen med sine forældre
på deres adskillige ture rundt omkring i landet.
Såvel i årene før som i tiden lige efter sin dåb, har
Helle prøvet at gøre op med sin fortid med det for
øje udelukkende at se fremad. Det er og har været
en udfordrende proces, som hun har kæmpet med.

Helle er så umiddelbar og dejlig åben omkring sin
tro, som hun med lys og glad stemme gerne deler med os. Hun befinder sig godt og føler sig hjemme i det kristne fællesskab her på øen. For hende
er det vigtigt, at kristentroen er Et aktiv i hendes
hverdag, som hun kan dele med andre, og at der
kan blive en endnu større og en endnu mere åben og frimodig dialog de kristne imellem.
I Helles liv har sangen altid haft vinger, og
”Strengekoret” er, siger hun, en stor del af hendes kristne opdragelse. – Deres sange er så lyse,
kærlige og kloge, ja, fyldt med visdom, og man
bliver så glad af at synge dem. Og så er missionshuset et kært sted, hvor jeg gerne kommer. Jeg
bliver til nogle af møderne helt høj af at være
med. I det hus henvender man sig direkte til
Jesus, priser ham og takker ham. Det er rigt!
Men at nå hertil har for Helle taget en del år. Hun
kom til Læsø med sin fire årige søn, Julius, for
25 år siden, og det var ikke tilfældigt at det blev
øen midt i Kattegat, der blev valgt – dels var her
en skøn natur, der mindede hende om Rørvig i

Helle og sønnen Julius flankeret af præst og faddere

– I mit barndomshjem med mor og far og to piger, var troen ikke eksisterende. Jeg hørte aldrig
om Gud, og det nærmeste vi kom, var når min far
lavede en julekrybbe, eller når der engang imellem kom et Vorherre over hans læber. Var der en
lille flig af noget åndeligt hos ham, holdt han det
helt for sig selv, for i min mors familie var der
skarp afstand, så meget at min morfar skulle have tituleret alle præster, han så, som djævle, fortæller Helle.
– Vi blev ikke døbt. Min søster ønskede at blive konfirmeret og blev døbt i forbindelse hermed,
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men jeg valgte det fra, da jeg ikke syntes, præsten havde styr på noget. Vores opdragelse var
meget fri – uden egentlige grænser og med frihed
til at finde ud af tingene selv. Der var heller ikke
en masse børn inde over min tidlige barndom, så
jeg kunne lære at klare mig blandt gadens proletariat. Min far var ingeniør, min mor hjemmegående, og vi boede på Østerbro i København. Der
var altid økonomisk tryghed, og vi blev meget beskyttet, så på nogle områder kan man sige, at min
barndom var god. Men vi var nok meget isolerede,
og omgikkes heller ikke den øvrige familie ret meget. Der blev til gengæld filosoferet, min far var
meget betaget af Søren Kirkegaard og hans liv,
og i vore ferier rejste vi rundt og så på danske
kirker og deres skatte.
Min far kom fra et miljø med seks børn, fattigdom og alkoholmisbrug. Han og hans brødre kæmpede sig via uddannelse ud af miljøet, det fik søstrene ikke mulighed for, og det blandt meget andet affødte splittelse i familien. Min far havde ikke
lyst til at omgås sine søskende, og når det endelig
skete, skal det til min mors ros nævnes, at det var
hende, der fik dem samlet. Der var alt for mange
usagte ord imellem dem. Jeg tror, min far følte en
stærk tilknytning til min farmor, der var et religiøst menneske i stadig kamp for at overleve og holde sammen på børnene, sin sprællende, syngende
og drikkende mand og deres viktualiebutik på Nørrebro – men far havde svært ved at vise og formulere sine følelser, til gengæld spillede han klassisk
violin to timer hver aften. At give kærtegn og lege med os børn var han ikke speciel god til. Min
mor var altid meget praktisk, hun kom fra en arbejdsom håndværkerfamilie med interesse for kunst
og arkitektur og tog os meget med rundt på museer og kunstudstillinger. Mine forældre var jo meget forskellige og kommunikationen mellem dem
var ikke altid lige nem.
Siden jeg var en lille pige, har jeg da også altid
vidst, der var en ubalance uden at kunne sætte ord
derpå, og så kunne jeg ikke engang få hjælp fra
Gud, for ham kendte jeg jo ikke – og det er det,
der er så skrækkeligt, fastslår en bevæget Helle.

samme i hendes barneår. Som et meget kreativt
menneske, er det vel også naturligt ikke blot at
stille sig tilfreds. ( Helle har en uddannelse som
keramisk formgiver og billedkunstlærer med i bagagen, og senere er hun blevet uddannet i kunstterapi og kristen healing ).
– Så fik jeg et voksende behov for at få ånd, sind
og krop til at spille bedre sammen og kastede mig
ud i alt med new-age og det holistiske verdensbillede og alt fra yoga til afrodans og healing –
også på grund af mit helbred, og så fik jeg det
meget bedre. Men der manglede alligevel altid noget, der kunne holde det hele sammen, for det kunne jeg jo ikke. En nat oplevede jeg i et virkelighedsnært drømmesyn, at Jesus i form af en blåklædt søjle gav mig ordene: ”Se dig ikke tilbage”.
Det flyttede mig fra kollektivet, jeg boede i og fik
mig til at åbne op for noget andet og noget større,
og det er gået op for mig, at i alle de andre systemer/retninger jeg har været i, skal man altid gøre
noget, for at det bliver bedre. I kristendommen er
det allerede givet på forhånd, der skal ”blot” åbnes op for det og tages imod.

Men her i sit ”nye” liv prøver hun at finde det positive og pakke alle gaverne ud fra sin barndom.
Når hun har kulegravet minderne, er det fordi, hun
føler, at hendes afhængighed af at være en del af
et fællesskab, netop er et resultat af mangel på det

Tilmelding hos:
Eva Bernhagen tlf: 21 49 10 01 /
Bodil Kessler tlf: 21 57 61 85
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Dåben er blevet kaldt en form for skyggevask.
Når man får den som voksen, har man kunnet nå
at synde meget – modsat et lille barn. Jeg kunne
ikke selv aflægge mig alt, der var i vejen for Gud,
men det skete så efterfølgende. Så er det godt at
vide, at nu er Gud med mig, og at vi allerede er
tilgivet på forhånd i hans billede, slutter Helle
Skjoldby sit fine vidnesbyrd.
Kirsten Melchjorsen.

SOGNEUDFLUGT
Årets sogneudflugt finder sted
søndag d. 17. juni kl. 10.00 - 17.00
Dagen begynder med gudstjeneste
i Byrum kirke kl. 10.00
Derefter bustur ud i
Skærsommervejret på Læsø.
Undervejs spises frokost og ved 16-tiden
eftermiddagskaffe i sognehuset Kirkensgaard,
hvorefter udflugten slutter ca. kl. 17.00

Se nærmere annoncering i Læsøposten i juni

De kristne i Libanon
Libanon? – ja, et er at synge om Libanon i
”Blomstre som en rosengård”. Den meget populære salme med sin smukke og velkendte melodi,
som vi er så glade for at synge hvert år i adventstiden – den rører ved noget i os. Noget ganske
andet er at besøge landet Libanon.

I november havde jeg den store oplevelse sammen med 20 andre mennesker fra hele Aalborg
Stift at deltage i en 8 dages studierejse til Libanon. Rejsen var arrangeret af Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg i samarbejde med Danmission.
Formålet med rejsen var at besøge nogle af de
mange kristne menigheder og kirker i det lille
Middelhavsland og også møde en række muslimske ledere. Med som en forpligtelse for deltagerne hørte også, at vi efter hjemkomsten ville udbrede kendskabet om de kristnes forhold i Libanon og måske indgå venskabsrelationer med en
menighed i Libanon eller Syrien.
Rejsegruppen bestod af flere præster, nogle menighedsrådsmedlemmer og nogle ansatte inden
for Folkekirken. Vi var indkvarteret midt i Beirut i bydelen Hamra, der betyder ”rød jord” og
foretog ture ud fra dette sted.
I Libanon findes der 18 religiøse trosretninger
– et sandt kludetæppe – kristne menigheder og
kirker og muslimske grupperinger. Libanon er
det mest demokratiske land (ikke demokrati i europæisk forstand) i Mellemøsten, og der er religionsfrihed. Efter den blodige og ødelæggende
borgerkrig 1975-1990 levede kristne og muslimer dør om dør med hinanden i fred og harmoni.
Men der er stadig åbne sår, og mange gange er
der sket konfrontationer. Libanon var for få år si-

den et foregangsland i Mellemøsten med økonomisk vækst og liberalisering og kendt som Mellemøstens Paris. Men de massive flygtningestrømme
fra Syrien lægger et stort politisk og økonomisk
pres på landet, der stadig befinder sig i stor politisk krise og konstant risiko for nye stridigheder.
Den danske præst, Agnete Holm, der de sidste 11
år har arbejdet for Danmission i Mellemøsten,
og specielt meget i Libanon, var med os som rejseleder. Hun havde oparbejdet rigtig mange kontakter i løbet af sine år i Mellemøsten, og det kom
os til gode på turen. Danmissions lokale udsendte medarbejder Maria Lindhardt, gift med en libaneser og bosat i Beirut, fulgte også med os nogle dage, fortalte om forholdene i landet, og om
hvordan det er at bo der.
Vores rejseprogram bød på rigtig mange spændende møder, berigende dialoger og deltagelse i
forskellige andagter og gudstjenester. Agnete
Holm havde arrangeret møder med Danmissions
samarbejdspartnere i Mellemøsten/Libanon og
Syrien. Det betød for os, at vi mødte unge engagerede teologistuderende på NEST=Near East
School of Teology, som uddanner kommende
præster til 4 protestantiske kirker i Mellemøsten.
Den reformerte kirke er organiseret som en synode og har navnet: Evangelical Synod og Syria
and Lebanon (NESSL).

Generalsekretæren for NESSL og hans kone havde inviteret os til et møde med bl. a. to syriske
præster, der med risiko for liv og lemmer, var
rejst til Beirut for at møde os og fortælle om den
meget trængte situation, de kristne menigheder
må leve under i krigen. Der var også et proteSide 11

stantisk parlamentsmedlem, som kunne fortælle os om Libanons politiske udfordringer. Senere traf vi meget udadvendte unge kristne og muslimske volontører fra Danmissions samarbejdspartner Adyan (interreligiøs organisation, der opererer regionalt og internationalt med uddannelses- og oplysningsprogrammer) i samtale om, hvad
tro betyder for os, og hvordan vi lever vores trosliv.
I løbet af de 8 dage kørte vi til Tyrus og Sidon (Tyre, Saida), hvor vi med sikkerhed ved, at Jesus
også har sat sin fod. Ifølge ApG 27,1-3 blev apostlene Peter og Paulus genforenet netop på det sted
(år 58 e. Kr.) midt i souk’en, Sidons gamle markedsgader, hvor Skt. Peter og Paul-kirken ligger
i dag. Der har været kristne i Tyrus og Sidon, fra
før det Nye Testamente blev skrevet. Kirkefaderen Origenes skulle efter sigende ligge begravet i
Tyrus, hvor vi også besøgte en lille kristen skole og kirke, hvor syriske flygtningebørn uanset
deres religiøse baggrund modtager undervisning
af frivillige libanesiske kvinder. Som en absolut
kontrast til de beskedne forhold i flygtningeskolen var der en anden dag arrangeret paneldebat
med ikke mindre end 7 muslimske religiøse ledere, sheiker, med efterfølgende overdådig flot
fællesspisning.
En dag gik turen til Byblos, verdens formodentlig
ældste beboede by. Der besøgte vi meget omfattende arkæologiske udgravninger fra de forskellige epoker.
Der kunne berettes om mange flere oplevelser,
der har sat dybe spor i ens bevidsthed, og jeg er
utrolig glad for, at jeg var blandt de heldige, der
fik muligheden for at opleve dette spændende
møde med Libanon, dets befolkning, kultur og
religiøse landskab.
Intet kan sikre de kristnes overlevelse i Mellemøsten. Det protestantiske parlamentsmedlem udtrykte: De kristne behøver beskyttelse. Der er
brug for, at de kristne bliver i den urolige region
og ikke rejser væk. De kristne kan leve fredeligt
sammen med både drusere, shia og sunnimuslimer, men regionens hovedproblem er fjendskabet
og magtkampen mellem shia og sunnimuslimer.
Derfor er der brug for kristne og forskellige dialoggrupper, der kan bløde op på fjendskabet mellem de muslimske grupperinger. En af sheikerne
takkede Danmission for deres dialogarbejde og
sagde, at de skammede sig over, at de ikke selv
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har kunnet finde ud af at mødes og gå i dialog.
Mange af de kristne libanesere, som vi talte med,
var meget nervøse for fremtiden og appellerede
stærkt til os om at bede for dem. Ja, vi kan og skal
bede for de kristne i Mellemøsten, og vi kan
støtte økonomisk f.eks. gennem Danmission.
Bodil Kessler

Menighedsplejen
Julehjælpen på Læsø blev igen den forgangne
jul en meget positiv oplevelse, og såvel private
på øen som virksomheder har været en god
støtte for årets Julehjælp.
Derfor siger Læsø Kirkers Menighedspleje tusinde tak for de økonomiske bidrag, vi modtog
til Julehjælpen 2017. Alle ansøgere fik glæde af
Menighedsplejens Julehjælp, som bestod af naturalier og økonomisk hjælp, uddelt efter Menighedsplejens vurdering. På denne baggrund vil
Læsø Kirkers Menighedspleje med sikkerhed
også i 2018 tilbyde muligheden for at søge
Julehjælp. Tak!
Mariann Toftlund

Besøgstjenesten er i fortsat funktion og vækst!
Der er pt. 16 besøgsvenner, som hver har en besøgsvært. En besøgsvært kan f.eks. være en person som sidder i kørestol, og som gerne vil lidt ud
i solen! Eller som godt kunne bruge en at snakke
med, spille kort med eller til hygge over en kop
kaffe! Skulle du have lyst til at være med i dette
fællesskab og give et par timer af din tid som
besøgsven, eller ønsker du at få besøg af en besøgsven så kontakt formand for Besøgstjenesten Jørgen Toftlund på tlf. 53620651
JT

Tonerne har vinger
Musiklivet på Læsø er ret enestående i betragtning af det lille samfund vi er. Med en vis stolthed
kan vi konstatere, at adskillige professionelle
kunstnere såvel som amatører har lagt deres musikalske visitkort her på øen og har givet læsøboere og turister de dejligste musikoplevelser. Solister, klassiske musikere, folkemusikere og korsangere fra alle dele af landet. Listen er lang, og
som tilhørere gemmer de fleste af os på skønne
musikminder.
Der er gode musiktakter på vores ø, men selvom
musikken blomstrer, og tonerne står i flor, har vi
altid brug for inspiration og input fra etablerede
og dygtige scenekunstnere, og også i 2018 kan
Menighedsrådets koncertudvalg overraske os
med en vifte af gode musiktilbud.
At vi sammen er stærke og kan løfte i flok er netop disse arrangementer et godt eksempel på.
Med Færgeselskabets fine tilbud om gratis overfart til de udøvende kunstnere tillige med koncertudvalgets pæne koncertbudget, lykkedes det
nemlig år efter år at præsentere et repertoire, der
spænder vidt.
Koncertudvalgets medlemmer har altid lagt timer,
megen entusiasme og sjæl i dette frivillige arbejde,
og der er rigeligt at udrette for de fire, udvalget
tæller i dag. I løbet af sidste år takkede Helle Rans
og Tove Hansen af efter utrættelige indsatser, og
de blev afløst af Miriam Hansen, der er medlem
af MR og Jens Chr. Olesen. Jørgen Toftlund er
fortsat formand, og Kasper Køhl Jensen er fast medlem i sin egenskab af Læsø kirkernes organist.
Kirkebladet har fra Helle Rans modtaget et herligt tilbageblik om koncertlivet på Læsø gennem
fire årtier. Det takker vi hjerteligt for – ligesom vi
er Helle, hendes mand Ole Rans og de øvrige pionere dybt taknemmelige. Vi byder samtidig udvalgets nye mand velkommen og følger op med
en lille præsentation:
For Jens Christian Olesen er det at synge i kor en
stor glæde og meget livsbekræftende, og han anbefaler det varmt til andre ud fra devisen om, at
alle kan synge. Selv har han nu i de sidste tre år
deltaget i Kirkekoret under dirigent Kasper Køhl
Jensen og ser fortsat frem til den ugentlige øve-

dag. Derudover deltager han i Grethe Havnhøjs
Gospelkor og i ”Sekstetten” under Grethe Sonnes
ledelse. Han har fået denne intense interesse for
musik og sang med hjemmefra.
”I mit barndomshjem blev der spillet meget jazz og
klassisk musik,
men mine forældre tog mig også
med til koncerter
i Kammermusikforeningen i
Svendborg, hvor
jeg er vokset op,
fortæller han. – Sideløbende med dette havde jeg
den rige produktion af rock og folkemusik i 60`erne og 70`erne, som først mine ældre søskende og
senere mine kammerater var gode til at dele med
hinanden – og ellers var der Svendborg Musikbibliotek, hvor man fra 1971 kunne låne plader
og bånd.
I 1976 havde Jens Christian en stor kor- oplevelse, da han sammen med 120 andre unge mennesker var med til at opføre Händels ”Messias”
på Svendborg Statsgymnasium. – Året efter flyttede jeg til København og fik mulighed for at deltage i mange store rockkoncerter med bl.a. Bob
Marley på Roskilde festivalen og talrige andre.
Da Hanne og jeg i 1987 flyttede til Italien, i nærheden af Milano, blev det også muligt at besøge
Verona for at lytte til opera i det store romerske
amfiteater ”Arena”.
Sang og musik beriger således dagligt Jens Christians liv – men som han siger, er musikkens verden åben for alle, og han håber, at der vil være
stor interesse for at deltage i Koncertudvalgets
arrangementer i 2018 – ligesom de også kunne
bruge et par ekstra musikglade medlemmer i
selve udvalget.
KM
Koncertlivet på Læsø gennem 40 år
For mig blev ringen sluttet under julekoncerten d.
22. dec. 2017 i Byrum kirke, hvor sanger Maria
Carmen Koppel, saxofonist Benjamin Koppel,
deres komponistfar Anders på klaver og orgel
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samt Benjamins to døtre udfoldede sig under de
høje hvælvinger i et stærkt program som optakt
til årets største højtid.
Familien Koppel har i årtier haft tilknytning til
Læsø. Da min mand, Ole Rans, for 40 år siden
kom med sin familie til Læsø, viste det sig, at
eneste nabo mod nord var Herman D. Koppel.
Stien derhen førte gennem ”Præstens skov” videre gennem et skovtilliggende, før der i en lysning kom et smukt stråtækt bindingsværkshus
til syne. Stisystemet i området benyttede vi ofte,
især i kantarel – tiden. Men på alle årstider blev
de en dejlig afveksling i dagligdagen. Kom vi
forbi ”Hermansgave” ved forårs – eller efterårstide, når solen står lavt og dens glødende stråler
faldt gennem husets vinduer som en tændt lampe, var det som om familien var derinde og var
travlt optaget af at komponere.
Ret snart efter vores ankomst blev det til et fint
samarbejde mellem skolen og komponisten.
Skolen måtte have et flygel! Der skulle opføres
sommerkoncerter! Vor nabo mod nord havde god
kendskab til flygelmarkedet, fandt frem til et udmærket brugt flygel, som skulle være bærende
i de kommende somres koncerter. Herefter udfoldede sig over nogle sæsoner i skolens gymnastiksal, ( den sal, der nu er indrettet til bibliotek,) et
fornøjeligt koncertliv med forskellige kunstnere,
her hvor skolen var lukket ned for ferien.
( Augustinus, Herman D. Koppel, datteren Terese
Koppel og skolen havde gjort det muligt! )
Laub – æraen
Ved menighedsrådsvalget nogle år senere blev
Ole Rans valgt ind i menighedsrådet i Byrum.
Hvad var nu mere naturligt end at flytte koncertlivet ind i kirken. Her er akustikken klart bedre,
og hvad mere skete, der blev tilført nogle midler
til koncerternes gennemførelse. Ja, og endnu et
lykketræf: Organist Erik Laub sammen med sin
smukt syngende hustru indvilligede i at stå for
alle koncertforberedelser: kontakterne til musikkens kunstnere, deres ophold her o.s.v. Der kom
virkelig fine navne som Mikala Petri, Kim Sjøgren og Kaare Norge – blot for at nævne nogle,
der også er kendt uden for det klassiske musikliv.
Men det afsatte beløb kunne naturligvis slet ikke
slå til. For at strække økonomien fik Agnete og
Erik Laub den indskydelse at invitere de udøvende kunstnere hjem til sig til overnatning m.v. i
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”Hvide Hus” i Gl. Østerby. Det blev en succes!
Både for gæster og værter. Og vi må bare være
taknemmelige.
Allerede før sognesammenlægningen på Læsø
var der koncerter i alle øens 3-4 kirker. Ofte så
man på, hvor de pågældende koncerter havde
bedst til huse. Vesterø Havnekirke havde f.eks. en
vidunderlig akustik, hvorfra jeg husker en sangaften udfolde sig på smukkeste vis under de hvide hvælvinger. Ligeså en aften med et horns fine
bløde og kraftige toner volterende mellem de hvide mure. Korsang gjorde sig i alle kirkerne.
Laub-æraen var i de år af uvurderlig betydning
for øens klassiske musikliv.
Derefter tog en mindre gruppe på ca. 3-5 musik
– og koncertglade personer over. Arbejdet med at
finde udøvende musikere, der gerne ville til Læsø
var ikke vanskeligt. Man vil gerne besøge øen.
Her er eksotisk. Kunsten blev at kunne tilbyde
læsøboere og turister et varieret koncertprogram
i årets løb, få lavet aftaler med musikere, som
kunne divertere med forskellige former for koncerter på instrumenter af forskellig art, i forskellige genrer eller blot med deres stemmer levere
en god oplevelse – OG at klare det hele til rimelige penge. Aftaler om datoer, ophold og priser,
annoncering, fremstilling af plakater og deres ophæng o.s.v. Alt kræver grundig planlægning, som
det er godt at være flere om.
Fra kor til glasspillere
Ved at blade tilbage i gemte koncertprogrammer
mener jeg at kunne se, at øen har haft et udmærket varieret koncertliv gennem årene. Mindst én
gang hver sommer har der været store navne på
besøg med et repertoire af høj kvalitet. Og altid
har det været en fornøjelse at være tilhører til alle
koncerter. Lad mig f.eks. nævne fra sommeren
2013: Zinoba spiller Carl Nielsen, Viborgkoret er
på besøg, Sankt Hans-aften med duoen Clausen
og Hald, glasspillerne Erik og Henrik Hansen spiller Mozart og Beethoven, Frederikshavn bykor
synger for os og Meinertz` strygekvartet spiller
vidunderligt Schubert på cello, violiner og klaver.
Her må jeg nævne, at større udenøs kor undertiden kommer med ønske om lov til at låne kirkerne til en koncert som afslutning på sæsonens korarbejde mod en lav entre og evt. en kop kaffe.
Dette bliver modtaget med glæde. Øen har selv et
par kor og flere mindre spillegrupper, der gerne

optræder ved forskellige lejligheder. I det hele
taget synes jeg, at tonerne har vinger på Læsø.
I kirkeligt regi kan vi året igennem glædes ved
nye som traditionelle sange og salmer: advent,
jul, nytår, kyndelmisse, en smuk orgelkoncert
med øens organist, til påske, forårskoncerten
sammen med skolen, til pinse, alle gæstekoncerterne, Sankt Hans, spil og syng danskdagen,
gospelkoncert, Alle Helgen Dag, meditation,
sangaftener og sikkert endnu flere anledninger.
Ægteparret Eva Rungwald og Jørgen Ditlevsen
har utallige gange været på den musikalske bane
hos os med deres ekspertise og gode stemmer, en
rungende bas, der tydeligt høres under kirkegangen og fra alten den rene middelaldermagi.
Et lille erindringstilbageblik kommer ind her: 10.
dec. 2008 i Byrum kirke kunne man høre sopranen Pia Fog og organisten Peter Schüsler give en
koncert udelukkende med Maria – viser: smukt,
smukt, smukt. De høres i radioen i julemåneden. De helt store orkestre gæster også med års
mellemrum øen – dog ikke i kirkens regi.
Lad mig slutte med et par andre små erindringsglimt: en meget entusiastisk rumænsk spilletrup
dukkede pludselig en sommer op og bad om at
måtte ”spille på døren” i kirken i Byrum. Der gik
lidt ”hovsa” i det, men vejret var strålende og turisterne mange, så de fik lov. Truppen var i den
grad opsat, der blev spillet på livet løs af deres
folke – og sigøjnertoner, publikum var begejstrede, så koncerten varede langt ud over normal
spilletid. Ja, og så spurgte truppen, om den måtte give en koncert igen næste aften. Der blev dog
takket nej. Men så ville den komme igen til næste år! Efter en henvendelse blev det til endnu en
vellykket koncert. Ja, så mente de glade spillere
vel, at de havde fået foden indenfor. De kom i
hvert fald igen et par gange, indtil der indløb
en melding om, at truppen desværre ikke kunne
komme, da deres bil var brudt sammen. Ak ja,
den kunne ikke klare flere Danmarksture.
Der kunne også nævnes Retrorock`s formidable
koncerter, eller orgelkoncerten ved indvielsen af
det nye Frobenius-orgel i Byrum kirke eller den
store klaverkoncert med pianisten David Strong
medbringende eget flygel eller de kinesiske slagtøjsspillere eller operasanger Guido Pevatula for
fuld kraft sammen med sin gruppe på fløjte, violin, cello eller Fairfolk-gruppen med mange in-

strumenter og folkemusik fra mange lande eller
saxofon-koncerten med Allan Botschinsky eller
trioen Zinobia / 3 fynske piger med sang, klaver
og harmonika eller harpekoncerten med fløjte,
violin og obo eller trio Zono, tre piger på violin,
viola og cello, anbefalet af Peter Augustinus eller tenoren Peter Tomas Koppel med sin søn Jonatan i et klassisk repertoire. Der må have været
spillet flere hundrede koncerter gennem de 40
år, den tid jeg kender til. Der er også folketoner
på Læsø. De er især knyttet til folkedansen.
Men familien Koppel er god for alle genrer, alle
instrumenter, udøvere i alle aldre. Prøv at slå efter på nettet. Her ser du en musikalsk klan, hvis
musik er spændende at gå om bord i.
M.v.h. Helle Rans.

Læsø Kirkers
Koncerter 2018
Onsdag 28. marts kl. 19.30
Byrum Kirke
Orgelkoncert
med Kasper Køhl Jensen
Fri entré
Lørdag 21. april kl. 15.00
Byrum Kirke
Limfjordskoret
Entré 50,- kr.
Søndag 27. maj kl. 16.00
Østerby Kirke
Blæseorkestret ”Pust”.
Entré 50,- kr.
Torsdag 31. maj kl. 16.00
Byrum Kirke
Forårskoncert med Læsø Skole
Fri entré
Lørdag 23. juni kl. 19.00
Midsommerkoncert i Byrum Kirke
- følg annoncering
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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 490,- 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

