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Kontaktoplysninger

Kirkebogsførende sognepræst:
• Eva Bernhagen, Holmelundsvej 6
tlf. 2149 1001 evb@km.dk
• V/præstens ferie-fridage:
Vesterø Præstegård, Strandvejen 10.
Tlf. 2134 3717

Kirkekontoret
• Henvendelse vedr. kirkegårdene kan ske til
Læsø Graverteam: Astrid Petersen,
Birgitte Melchjorsen eller Lone Wachmann.
• Byrum: Byrum Hovedgade 50
Tlf. 2010 7090 byrum@laesoekirker.dk
• Vesterø: Præstevejen 37
Tlf. 2927 3666 vestero@laesoekirker.dk
• Østerby: Østerbyvejen 77
Tlf. 2145 1008 oesterby@laesoekirker.dk
• Kordegn Grethe Nyeng Havnhøj træffes mandage
8 - 10.00 på tlf. 2497 6434 gnh@laesoekirker.dk
Vedr. kirkebogsregistrering: gnh@km.dk
Postadresse: Byrum Hovedgade 50 att.:GNH

Læsø Kirkers Menighedspleje
• Formand Mariann Toftlund, Kongevejen 3, Vesterø
2176 3340 - Mail: marianntoftlund@gmail.com
• Besøgstjenesten: Kontaktperson Jørgen Toftlund.
Tlf. 5362 0651 - Mail: mjtoftlund@gmail.com
• Søndags - Cafeen: Mariann Toftlund
• Vågetjenesten: Kontaktperson Hanne Junge.
Tlf. 5137 2363 - Mail: hanneulf@mail.dk

Kirkens Øvrige Frivillige
• Arrangementudvalget: Bodil Kessler,
(se kontaktoplysninger under menighedsrådformand)
• Koncertudvalget: Jørgen Toftlund,
tlf. 5362 0651 - mail: mjtoftlund@gmail.com
• Kirkens Kor v/ Kasper Køhl Jensen
Kontaktperson Tove Brændstrup.
Tlf. 2929 9342 - Mail: fru.tove@mail.dk

Organist og Kirkesanger
• Organist Kasper Køhl Jensen.
Tlf. 98491807 / 23292710 kasperkj@mail.dk
• Kirkesanger Preben Mikkelsen.
Tlf.2132 6628 pmikkelsen6@gmail.com

Menighedsrådsmøder
• Alle møder er offentlige og afholdes i Sognehuset
Kirkensgaard Kærmindevej 1 i Byrum kl. 19.00
• Dato: 6/11, 27/11, 15/1, 14/2
• Referater: bl.a. tilgængeligt i øens kirker samt
kirkens hjemmeside, og kan fremsendes pr. mail.

Læsø Menighedsråd
• Formand Bodil Kessler, Holmbækvejen 10 Vesterø
Tlf. 9849 1095 / 2157 6185 Mail: bodilkessler@mail.dk
• Øvrige rådsmedlemmer: Elmer Haaber,
Else-Marie Pedersen, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen
og Miriam Hansen.
• Regninger og henvendelser vedr.
Læsø Menighedsråd sendes til mail: 8437@sogn.dk

Kirkeværger
• Byrum : Karsten Petersen, Stoklundvejen 8, Byrum.
Tlf. 3124 2179
• Vesterø: Karl-Dieter Kessler, Holmbækvejen 10,
Vesterø. Tlf. 9849 1095
• Østerby: Andreas Haaber, Krogen 2, Østerby.
Tlf. 2013 6897
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Gratis Kirketaxi
• Kirkebil kan
benyttes gratis til bla. gudstjenester, også på
plejehjemmet.
Tag kontakt til
Læsø Taxi Tlf. 3050 4565

Læsø KirkeNyt
• udgives af Læsø Menighedsråd tre gange årligt: marts,
juli og november måned. Bladet kan afhentes i Kirken.
• Redaktionen: Menighedsrådets næstformand Elmer
Haaber (redaktør), Præsten, Olav Juul, Kirsten
Melchjorsen og Grethe N. Havnhøj
• Deadline til næste blad: 15. januar 2019
• Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 9717 1122

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

Der er noget på spil

Her i efteråret har vi budt nye konfirmander

velkommen i menigheden. Det giver liv i kirken, og man kan måske mene, at de unge står
i en skærende kontrast til alt det, der i kirkerummet og i gudstjenesten signalerer langsommelighed, og som varer en evighed. Vi
siger det selv i vores bøn hver søndag: Fra
evighed og til evighed. Og det er meget
længe, det ved enhver.
Men er det egentlig en kontrast? Erfaringen
af evighed og langsommelighed er dog en erfaring, vi alle har eller får på et tidspunkt.
Når man giver sig hen til en eller anden syssel, man godt kan lide og så glemmer tid og
sted. Det er jo evighedsfornemmelsen. På den
gode måde. Du er født til evighed. Er det ikke godt at vide? Du vil på et tidspunkt indgå
i evigheden. Du er født til en gang med tiden at sætte pris på langsommelighed og til
selv at blive langsom. Kroppen, der engang
var hurtig, vil med tiden blive langsom. Måske kan man sige, at det er sjælens vægt, der
begynder at tynge kroppen ned.
Jeg oplever, at de unge konfirmander, som
så mange andre mennesker i alle aldersgrupper, har en nysgerrighed overfor det hellige.
Og vores opgave som kirke er at italesætte
den længsel, den undren. Men hvordan? Vi
kan forsøge det, men det kan tit drukne i en
overfladesnak om, de ydre rammer frem for
kernen. Som om det er det, der er det vigtigste. Overfor det hellige føler vi os ofte blufærdige, ja ligefrem klædt af. Det kan være
fornemmelsen af, at du bliver afsløret, som
en, der ikke ved eller ikke tør. Det kan være
ubehageligt.
Jeg har altid tænkt og troet, at Gud rejser
flere spørgsmål, end Han giver svar. Det er
heller ikke sådan, at svarene falder prompte,
og sådan er det, færdig bum. Og vil vi egentlig høre det svar? Det er jeg ikke altid sikker
på, at jeg vil. Jeg forsøger at knibe udenom.
Alligevel vil jeg til hver en tid insistere på,
at Gud har en plads i mit liv. Til at beskrive
det bruger jeg ord som ”det åndelige”, ”det

indre liv” eller ”det spirituelle” – faktisk er
jeg ved at være træt af ordet ”spirituel”, fordi
det har sådan en klang af udvikling, på samme måde som ordet ”vækst” har det.
Det trækker mig ind i noget, som jeg ikke
har lyst til at være i. Så er fra evighed til evighed bedre for mig. Vel. Jesus har en plads
i mit liv. Han er det gode, der er hændt mig.
Nogle gange er Han bare langt væk fra mig.
Andre gange tæt på. Ofte tænker jeg Ham
ikke engang som en, der skal hjælpe mig
med at komme overens med mit liv. For det
skal jeg da selv. Men kan jeg det?
Hvad er vigtigt at få med sig i sin rygsæk
her i livet? En grundlæggende dannelse.
At man kan forholde sig til sig selv og sin
omverden på en fornuftig - og nogle ville
tilføje menneskekærlig - måde. Tro og religion har at gøre med begge disse forhold.
Det handler altså også om dit forhold til dig
selv. Hvorfor ser dit liv sådan ud? Hvorfor
gør du, som du gør? Hvem er du, og har du
noget på spil?
___________________________________

” Jeg ville gerne, at vi kunne tage fat på
denne åndfulde samtale om Gud og os,
imellem mennesker. Sådan at vi får talt
om det åndelige, det hellige, det indre liv,
når det presser sig på. Om det vi ikke kan
forstå, men også om det, som vi trods alt
tror, at vi har begrebet lidt af.

“

En mor fortalte mig, at hun var blevet så bevæget af at være til ”Syng Solen Ned” aftensangen på havnen, af stemningen, sangen,
musikken, at hun pludselig mærkede en tåre på sin kind af taknemmelighed. Hun sad
der i græsset med sine børn omkring sig, det
var sommer, alt var godt, og så rammes hun.
Er det mødet med det hellige? Jeg ved det ikke. Der kom ihvertfald noget på spil.
Sognepræst Eva Bernhagen
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Kvinde, Krop og Kirke

Kirkerummet danner i dag

ramme om mange nye tiltag,
og mellem gudstjenesten i
kirken og livet udenfor er
der til stadighed nye klange.
Vi mennesker er rigtig gode
til at have en holdning eller
mening om alting - uden at
have tilstrækkelig viden derom, hvilket kan medføre en
vis grad af mystificering.
Der synes eksempelvis langt
fra højmessen en søndag formiddag til en gruppe kvinder, der mødes en onsdag aften til fysisk og åndelig træning – men er der nu også
det?
Kirkebladet har deltaget og
fået en snak med initiativtagerne.
Fra at være kulturkristen,
som så mange danskere, har
Anamet Magven fået et personligt forhold til Gud gennem sin kreative dans.
Når hun sammen med Eva
Bernhagen tilbyder Læsø
Kirkernes sidste nye tiltag
”Kvinde, krop og kirke”, er
det netop i vished om, at
hun har fået åbnet så meget
mere op for det guddommelige og for kristentroen gennem sine bevægelser med
kroppen. Så da hun, der er
danse – og bevægelsesformidler og sognepræsten
Eva mødte hinanden i mødregruppen på Læsø og fandt
ud af, at de havde noget til
fælles, fik de lyst til at dele
deres ammestuetanker med
andre. Det blev optakten til
det fordybende og opbygSide !4

gelige samvær,en lille flok
kvinder har med hinanden i
den smukke middelalderkirke i Byrum en gang om
måneden.

supplerer hinanden på det
åndelige felt.

”Det er noget helt særligt at
ligge i koret og kigge op på
hvælvingerne, og nogle af
deltagerne har givet udtryk
for, at de føler, de kommer
tættere på kirken og derved
har nemmere ved at åbne op
for alt det skønne, den har at
tilbyde. Vi føler, det er vores
sted, og at vi som enkelte individer kan være der med
hele os selv, og det har vi
brug for i vores travle hverdag”, fastslår Anamet. Hun
ved, at åbner man op for
kroppen, åbner man også op
for følelserne og sjælen, og
det er her, forklarer hun, at
Eva med ordet, bøn og sang
bliver en fin kombination til
hendes dans og bevægelighed. ”Men vi overlapper tillige hinanden, da vi begge er
kropslige personer og også

timitet og indforståethed,
at vi alene er kvinder,
og det opbyggelige
samvær handler
om, at vi ikke snakker,
men gør noget sammen.
“
_______________________

” Det giver en god in-

Der er en oplevelse af, at vi
virkelig har været sammen,
når seancen er forbi. Derfor
er det også gjort til en tradition, at det først er der, vi introducerer os for hinanden.
Der er tavshedspligt, så det,
der bliver sagt i kirkerummet, bliver der. Det er ikke
for at hemmeliggøre noget,
men for at vi skal beskytte
hinanden og bevare
energien.

— set indefra
Anamet beskriver konceptet
meget levende. Hun er indbegrebet af en danser i sin
udtryksform og synes også
at have det modne overblik
tillige med den rummelighed
og tolerance, der er så vigtig i underviserens rolle.
I dag som 43-årig har Anamet været vidt omkring på
”dansekortet” og giver os et
lille indblik i den dansegenre, hun holder så meget af og
har beskæftiget sig med hele
sit voksne liv. På European
Dance Development Center,
Arnhem i Holland tog hun
for 15 år siden en bachelor i
dans og koreografi og har efterfølgende taget en kunstnerisk kandidat i danseformidling og pædagogik på Den
danske Scenekunstskole i
Kbh. Hun har arbejdet med
dans og bevægelse i rigtig
mange sammenhænge såvel
i Danmark som mange andre steder i verden – fra Skt.
Pedersborg i nord til Egypten i syd, fra Taiwan i øst til
NewYork i vest samt hun har
boet et år i Australien og tre
år i Spanien – udover studieårene i Holland. Hun har lavet forestillings-projekter indenfor interdisciplinær kunst
og har brugt dansen til dansedannelse, som et redskab
til selvopdagelse, selvindsigt
og selvudvikling samt som
udtryksform og som et
sprog.
De sidste fire år har Anamet
boet på Læsø, hvor hun og
hendes spanske mand, Francisco, sønnen Malvin og dat-

teren Madeleine trives godt
og holder af at være. Familien flyttede fra København
til Kattegatøen, da Anamet
blev ansat som danseformidler ved Dansefyrtårn Nord i
et tre-årigt projekt forankret
ind under den regionale kulturaftale mellem de 11 nordjyske kommuner - og da
hendes arbejdsområde var
skoler og institutioner, hvortil hun alligevel skulle pendle frem og tilbage, valgte de
at få fast base på øen, hvor
hendes mor har boet i en
snes år og hvor Anamet tilbragte alle sine ferier, da hun
var udlandsdansker. Da hun
sidste år gik på barsel med
familiens lille efternøler,
måtte hun samtidig sige farvel til den spændende stilling, hvor hun fik mulighed
for at tilbyde skolebørn et
aktivt møde med kunstformen dans, hvor de blev en
del af en kunstnerisk proces
og samtidig fik lov at udforske koreografisk scenekunst.

jeg, at jeg bliver ladet op,
jeg får ny energi. Den energi tager jeg med mig rundt
i min hverdag, i mit liv bl.a. når jeg fejrer gudstjeneste i kirken og bruger min
stemme til at prise Gud med.
Når vi i en kirkelig sammenhæng læser fra Bibelen eller der prædikes, bliver det
tit til en masse ord, der på en
eller anden måde ikke rammer ned, der hvor de skal.
Vi går rundt og er oppe i hovedet hele tiden. Men vi kan
ikke rumme Gud eller Jesus
med vores forstand. Får vi
nogensinde sat krop på vores tro? Det er spørgsmålet.

Indtil videre er det så kvinderne på Læsø, der får glæde
af hendes store kompetence - i kombination med Eva
Bernhagens naturlige indgang til at sætte krop på troen: “ Det kommer igen og
igen bag på mig, hvor svært
det kan være at komme ned
i kroppen”, udtaler Eva.
“ Jeg er et menneske, som
kan lide at bevæge mig, og
jeg har dyrket sport hele mit
liv. Kroppen er vigtig for
mig. Når jeg er i skoven og
bevæger mig i det fællesskab vi har der, så oplever

Kvinde, krop og kirke er for
mig et forsøg på at få troen
ned i hjertet, ja i hele kroppen. Og det oplever jeg sker,
når jeg bevæger mig rundt i
kirkerummet til taizésangen ”i min Gud har jeg fundet styrke, i min Herre bor
min sang”. Det er for mig det
helt rigtige sted for denne tilbedelsesdans. Jeg står tæt på
de andre kvinder, jeg kan se
deres øjne og opslugte ansigter, og de skinner af styrke
og af glæde. Det er for mig
Kristus- energi og liv ”

______________________

” Du skal tilbede Gud
af hele dit hjerte, hele din
sjæl og hele dit sind ”
- og hele din krop,
vil jeg så tilføje.
“
_______________________

Kirsten Melchjorsen
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Nu går de til præst

Fra Wikipedia, den frie

encyklopædi:
_______________________

” Konfirmation (af latin:
confirmatio, bekræftelse)
er en kirkelig handling,
som bekræfter dåben.
Tidligere var konfirmationen adgangsbetingelse
for deltagelse i nadveren.
Religionsfænomenologisk
er konfirmationen et overgangsrite fra barn til voksen.
Ifølge Luther bekræfter
Gud konfirmanden som sit
barn, som det blev det i dåben. Dåben er en forudsætning for konfirmationen.
I lutherske kirker finder
konfirmationen normalt
sted i 13 til 15-års alderen.
Tidligere var det tegn på, at
konfirmanden var trådt ind
i de voksnes rækker efter
endt skolegang. Der er dog
ingen øvre aldersgrænse
for, hvornår man kan blive
konfirmeret, og det hænder, at voksne lader sig konfirmere.

over konfirmationer i
kirkesamfund uden for
folkekirken.

“
_______________

Hvert år møder personalet

v/Læsø Kirker nye unge
mennesker i det tidlige efterår. Hvert år stiller frivillige
hjælpere fra menigheden op
for at være med til at ønske
unge konfirmandelever og
deres familier velkommen i
kirkens kristne fællesskab menigheden. Et fællesskab,
som vi ønsker denne gruppe
- omend ikke de allerede gør
det - så kommer til at føle
sig hjemme og veltilpas i.
Konfirmandindskrivningen
er et af højdepunkterne i både kalenderår og kirkeår, og
vi prøver alle at gøre vort til
at få knyttet den gode relation. Præsten lægger sig i selen for at tilrettelægge en un-

dervisning som både er oplysende og indførende og
håbet er, at den må åbne en
forståelse af hvorfor og hvordan bl.a. trosbekendelsen,
fadervor og Bibelen har noget at sige os - også i dag,
og hvad vi kan bruge Guds
budskab til i den hverdag,
der er vores? Jeg glæder mig
hver gang til at hilse på konfirmandholdet, det var heller ingen undtagelse denne
gang. Det er SÅ godt! - alle
sætter de sine spor i os, og
vi glædes over relationen.
Vi skal benytte de gange vi
mødes, til at dele med hinanden, tanker om stort og
småt, vi skal sammen blive
klogere på den Gud, som vi
i folkekirken ved dåben - oftest som små - døbes til at
tilhøre, det dybe fader/barn
-forhold, der i dåben grundlægges, skal vi sammen gøre

Før konfirmationen kommer forberedelse forestået
af præsten. Tidligere skulle
konfirmanden "overhøres"
i katekismus for at kunne
konfirmeres.
I 2007-2017 har andelen
af en ungdoms-årgang (i
konfirmationsalderen), der
blev konfirmeret i folkekirken ligget på mellem ca.
69% og 73%. Der findes
ingen samlet overblik
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De nye konfirmander: Jonas, Ida, Oliver, Jesper, Kristian, Mille,
Lukas S, Sune, Rikke, Elias A, Rasmus, Anna, Celina, Matilde,
Frida, Sofie, Lukas J, Janus og Elias T.

os erfaringer i, og mærke at
det er en nærværende Gud,
der som Far kalder sit barn
ved navn - en Far, der vil sit
barn. Det er en spændende
rejse og opdagelsestur, og vi
har allerede taget hul på den.
For at komme fremad er vi
gået tilbage, sådan ca. til
middelalderen, hvor det almindelige menneske ikke
var forundt at henvende sig
til Gud. Vi er med Martin
Luther på vej mod Reformationen. Men hvad skete der
egentlig dengang for 500 år
siden?
I år 1517 gjorde den tyske
munk Martin Luther oprør
mod den katolske kirke og
Paven i Rom. Folk betalte
penge til kirken, fordi de troede, at det kunne forkorte
deres ophold i Helvede, når
de døde. Det kaldtes ”afladshandel,” som i praksis betød
- ifølge den katolske kirkes
lære - at den, der bekender

sine synder for præsten, kan
få pålagt en bod eller straf i
form af bøn eller almisser.
Aflad er en lempelse eller
eftergivelse af denne bod. I
middelalderen hævdede kirken, at den rådede over en
skat af overskydende gode

gerninger, som var begået
af kirkens helgener.

hvordan han mente, at Bibelen skulle forstås.
Der blev større og større
uenighed om kristendommen under Reformationen.
På den ene side stod Paven
og den katolske kirke. På
den anden side stod Martin
Luther og hans følgere.

Den katolske kirke udstedte
mod betaling beviser eller
afladsbreve på eftergivelse
af bodsstraffe for afdøde, så
de befandt sig kortere tid i
skærsilden.
Martin Luther mente ikke, at
der stod noget i Bibelen om,
at man kunne betale sig ud
af Helvede. Derfor udgav
han et brev, hvor han gav 95
grunde til, hvorfor han ikke
brød sig om afladshandlen.
Det er kendt som Martin
Luthers 95 teser.
Den katolske kirke blev sur
på Martin Luther over hans
95 teser. Derfor dømte de
ham som kætter - en, der
mener noget andet om en
religion, end det, de fleste
andre gør. Martin Luther
blev smidt ud af den katolske kirke. Samtidig var der
mange, der ønskede ham
død, dog havde han gode
venner blandt nogle af Tysklands fyrster, og de beskyttede ham.
Martin Luther blev ved med
at skrive mange bøger om,

Efter nogle år stod det klart,
at man ikke kunne blive enige om, hvordan Bibelen
og kristendommen skulle
forstås.
Derfor blev den katolske kirke delt i to. Den, vi kender
som evangelisk-luthersk
kirke, og som er den kirke,
de fleste danskere tilhører.
Den hedder evangelisk, fordi den følger evangelierne i
Det Nye Testamente. Og
den hedder luthersk, fordi
det var Martin Luther, som
startede den. Vi kalder den
også protestantisk, fordi
Martin Luthers oprør var
en slags protest.
I lande som for eksempel
Italien, Spanien og Frankrig
tilhører mange stadig den
katolske kirke, som også
har gennemgået flere
refomationer.
Luther story line-projektet
(som ses på billederne) fortsætter vi med i konfirmandundervisningen og kommer
på den måde godt rundt om
grunden til, at vi må tro, at
vi er skænket vore synderes
forladelse ved Jesu lidelse
og død på korset og opstandelsen fra døden til livet Side 7!

det evige. Det er stadig der,
vi henter tilgivelsen og finder fred og håb i at være Guds
elskede barn, et barn med en
himmelsk far. Den slags far,
der har omsorg for sit barn også for den konfirmandelev,
der bekymrer sig, om nu der
er tilpas med ro i familien, til
at forberedelser og fest kan
foregå i fred og fordragelighed og ikke ender i skænderi
og konflikt. Sådan kan vi både glæde og bekymre os og
gøre os så mange tanker, det
gør konfirmander også! Der
er for nogle slet ingen tvivl
om konfirmationen, da de netop ønsker at “sige ja til Gud”
og bekræfte dåben. Det er,
for dennes vedkommende, en
stærk tradition, og familien
bakker op om det på flere måder og er f.eks. fælles om kirkegangen, ligesom der også
altid er åbenhed og velvilje
til i familien, at få vendt
store spørgsmål.
Forberedelsestiden hilses
glædeligt velkommen af hele familien, og der er en formodning om at udvælge sig
et særligt sted i Bibelen,
som får den betydning, at
det kan blive konfirmationsordet der kan bære livet
- konfirmationsordet der kan
leves på. Gud har ganske enkelt den store betydning for
dette unge menneske, at han
er med i livet - og i døden,
venter os på den anden side!
TAK til I konfirmand-elever
for jeres åbenhjertighed.
G. N. Havnhøj
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Lyset strømmer én i møde

I den store sal i sognehu-

set Kirkensgaard i Byrum
hænger der nu et stort og
smukt maleri. Et kunstværk
malet af den svenske maler
Jonas Wickman, der kalder
sit maleri ”Strima - ljus hopp” / Strømme - lys - håb.
Søndag d. 26. august blev
billedet afsløret og præsenteret for menigheden ved en
lille festlig sammenkomst efter gudstjenesten.
Takket være stor velvilje fra
flere sider har kunstværket
nu fundet sin plads i Kirkensgaard. Jonas Wickman
syntes, efter udstillingen i
Luddes hus denne sommer,
at billedet, der er malet på
Gotland, skulle forblive på
Læsø. Så han tilbød sit
kunstværk til en favorabel
pris.

mer hed ”Fra ø til ø”, og motiverne i malerierne minder
meget om Læsøs natur med
sit særlige lys, gamle bygninger som stadig er bevaret, skove og landskaber.
Gotland og Læsø har tydeligt meget til fælles.
Menighedsrådet er dybt taknemlig for den store imødekommenhed, at man betænker Læsø kirkers sognehus
med så flot og smuk en gave. Det er fantastisk og dejligt. Kirkensgaard er omdrejningspunktet for sognelivet
på Læsø, og rigtig mange

mennesker har deres gang i
huset. Nu kan vi alle glædes
ved det smukke nye motiv
på væggen i den store sal,
og hver især tolke det individuelt.
Anette Tjeens malerier,
Korsfæstelsen og Opstandelsen, som har hængt i
Kirkensgaard siden 2006,
har fået en anden værdig
plads i det store lokale, så
menighedsrådet sætter fortsat stor pris på de to motiver i farver, der passer fortrinligt til omgivelserne.
BK

Med det fine tilbud blev Menighedsrådet kontaktet af Læsø Kunstforening, der samtidig bidrog med god økonomisk støtte - og med gavmild donation fra Trygve
Natvig, Helle Rans og det
norske ægtepar Tove og
Bernd Helland lykkedes det
at få den generøse gave til
Kirkensgaard og Læsø menighedsråd i hus.
Efter afsløring af maleriet
fortalte Margit Pedersen og
Cilla Jahn fra Læsø Kunstforening om kunsteren og
hans værk. Hans kunstudstilling i Luddes Hus i somSide 9!

Nedtælling til genåbning

Projektet med istandsættelse af kalkmalerierne i Vesterø kirke blev færdigt sidst i august,
så tidsplanen holdt, som Nationalmuseets konservatorer havde lovet.
Den 7. september besøgte honoratiores fra
Augustinus Fonden kirken for at se det færdige resultat. Den administrerende direktør
Frank Rechendorff Møller og Thomas Augustinus fra bestyrelsen m. fl. var på Læsø for
ved selvsyn at følge med i de projekter, som
fonden støtter. Blandt flere store projekter på
vores ø er Læsø Kirker blevet tilgodeset med
2.1 mio. kr. til kalkmalerierne i Vesterø kirke.
I skrivende stund er murermesteren i gang
med at udbedre mindre skader i pudset og
kalke de lodrette flader i koret, nu hvor stilladset er taget ned. Når væggene har fået tilstrækkelig mange gange kalk og står pæne
og hvide, skal afskærmningen og indpakningen fjernes. Det er konservator Kurt Nedergaard i samarbejde med tømrermesteren
ansvarlig for. Alt skal pakkes forsigtigt ud,
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støves af og hænges på plads igen. Det bliver
sikkert også nødvendigt med en grundig rengøring i kirken. Som det sidste skal orgel- og
klaverstemmeren tage sig af kirkens to instrumenter.
Der arbejdes ihærdigt på at få det hele færdigt og klart til den store dag. Det er meget
glædeligt, at kirken nu igen kan tages i brug
efter næsten 1½ års pause, og alle kan glæde
sig til at se det flotte og smukke resultat.
BK

2. december
kl. 10.00
- som også er 1.
søndag i advent
genåbnes
Vesterø Kirke m/ festgudstjeneste og
efterflg. sammenkomst i VB’s Cafeteria
Strandvejen 19 i Vesterø.
Læsø Menighedsråd hilser alle
hjertelig velkommen!

Svaghed for stjerner

Siden 1894 er den berømte Brødremenig-

hedens adventsstjerne blevet fremstillet i
Brødremenighedsbyen Herrnhut i Tyskland.
Stjernen siges at være opfundet i byen Niesky, hvor en matematiklærer allerede så tidligt som 1773 på drengeanstalten underviste
i geometri, og lod drengene tegne de pyramideformede spidser i deres hæfter. I adventstiden fremstillede eleverne efterhånden de
tredimensionale stjerner efter deres læreres
anvisning. Lidt efter lidt bredte de håndgjorte stjerner i papir sig til hele verden. I dag er
adventsstjernen et vigtigt symbol i Christiansfeld og henviser både til Jesus som den strålende morgenstjerne og Jesu genkomst.

en svaghed for stjerner og lyset fra stjerner.
Med gaven til Vesterø kirke ønsker Irma og
Karl-Wilhelm at give det lys videre til glæde for andre. Under Irma og Karl-Wilhelms
første ophold på Læsø i 1997 oplevede og
nød de, i de mørke aftener, den fantastiske
klare og meget tydelige stjernehimmel, som
er blevet en sjældenhed og som kun kan opleves, hvor der ingen andre lyskilder er. Det
er et privilegeret gode, vi har her på Læsø.
Her på øen har Karl-Wilhelm i samarbejde
med de tjenestehavende præster flere gange
været en aktiv drivkraft ved de dansk-tyske
gudstjenester, som Læsø kirker tilbyder om
sommeren.

Stjernerne produceres stadig efter de gamle
traditioner i Herrnhut og kan købes i forskellige farver og størrelser både til inden- og
udendørs brug.
Når stjernen er samlet og tændt, er det advent i Christiansfeld. På en husgavl uden
for Christiansfeld hænger den første stjerne
ensomt og dingler i sin snor. Men inden for
byskiltet kan man ane dem bag gardinerne i
de fleste stuer. Store og små. Gule, hvide og
endda røde mellem hinanden. Samlet med
flid og papirclips til adventstiden.
Nu har Herrnhuter-stjernen fra Christiansfeld holdt sit indtog på Læsø, fordi den allerstørste af slagsen er skænket til Vesterø
kirke. Stjernen måler 1,30 m i diameter og
den skal hænge i våbenhusets gavl i adventstiden, så alle der kommer forbi Vesterø
kirke har glæde af dens lys.
Det er Karl-Wilhelm og Irma Eimler, der
har skænket den store stjerne til kirken. Og
hvorfor netop til Vesterø kirke? Jo, det tyske
ægtepar, der siden 2003 har haft fast adresse
på Birkealle i Byrum, har overvejet hvad de
kunne gøre, fordi de savnede en lysende
stjerne i kirken og synes, at der manglede
noget især i adventstiden. De har altid haft

Irma og Karl-Wilhelm Eimler med en mindre
udgave af Herrnhuterstjernen. Vesterø Kirkes
stjerne er ca. dobbelt så stor

Læsø menighedsråd bringer hermed Irma
og Karl-Wilhelm en stor og hjertelig tak for
den flotte gave til Vesterø kirke og håber, at
deres ønske går i opfyldelse: at rigtig
mange mennesker må glædes ved den
lysende stjerne, når den tændes ved
advents- og juletid.
BK
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Julefred — en særlig slags fred

Det er snart jul,

og på grund af juleevangeliet synger,
snakker og hører vi meget om fred.
Fred er en tilstand, vi kan komme i, når en
plage hører op; en form for indre lykkefølelse vi længes efter. Hvis der er krig og fjendskab, længes vi efter fred og fordragelighed,
hvis der er en uudholdelig larm, længes vi
efter fred og ro, og hvis vi er ramt af frygt,
længes vi efter fred i sindet og ro i sjælen.
Ordet fred er et helt centralt ord i bibelen,
og vi bruger det i hver eneste gudstjeneste.

” Vi kan godt sige, at fred
er noget dyrebart,
og at julefred er
en helt særlig slags fred. ”
____________________________________

Hvis vi mennesker bliver udsat for noget nyt
og voldsomt, er vores naturlige reaktion frygt,
det er derfor englens første ord til hyrderne
på marken uden for Betlehem julenat var:
” Frygt ikke! thi se jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele folket; I dag
er jer en frelser født.”

” Og i det samme var der med
englen en mangfoldig himmelsk
hærskare, der lovpriste Gud
og sagde: “Ære være Gud i det
højeste! Og på jorden fred i
mennesker, der har hans velbehag. ”
____________________________________
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Her fortæller englene os, at julefred er en
helt særlig slags fred, en fred i mennesker.
Der er altså tale om en indre fred, vi hver
især kan opnå, hvis vi tror på den frelser,
der blev født julenat; en indre fred der er den
første betingelse, hvis vi også skal have fred
med hinanden.
Salmen af Ingeman, der starter med linjerne:
” Fred hviler over land og by ej verden
larmer mer,” handler om to slags fred, den
ydre fred han oplevede i 1823 på en
spadseretur, en stille aften ved dammen i
Sorø, og som han beskriver så smukt, og en
indre fred, som han længes efter.
Den salme ville han ikke kunne skrive i
dag, for i dag larmer verden døgnet rundt,
eller 24-7 som vi siger; men salmen er
måske mere aktuel i dag, end nogen sinde
før, for den handler også om en indre fred,
den fred vi ved troen på juleevangeliet kan
opnå, til alle tider og under alle forhold.
Det er den fred Ingeman beder om at få i de
to sidste linjer af vers 3, hvor han skriver:
”Vær også stille i mit bryst, du flygtning,
som der bor!”
Det er den indre flygtning, julens budskab
kan få til at falde til ro og gøre fredfyldt,
uanset hvor vi er, og hvor meget verden
larmer.
På Storm P’s tegning ”Juleaften” kan vi se,
at vagabonden fuldt ud har forstået
julebudskabet. Det er ikke hans materielle
vilkår, eller alt det han har købt op til jul,
der giver ham den glæde og indre fred, han
udstråler; det er julens budskab og
skønheden i guds natur, der fremkalder
hans indre fred i så høj grad, at den breder
sig helt ned til hunden.
Olav Juul

Billedet på næste side gengivet med
tilladelse af Storm P. Museet

Ju leaften

Hvis Moses ikke vil komme til bjerget

” Findes der et bedre

sted at sammensmede to
mennesker end i et
smedeværksted? ”
_______________________

Således stod der skrevet i invitationen til Emma og Steffens bryllup. For netop dette
unge brudepar var svaret: nej,
der findes ikke noget bedre
sted at blive sammensmedet.
Smedeværkstedet er beliggende på beddingen i Vesterø, drevet af brudens far. På
beddingen trækkes der både
op på det gamle baneanlæg,
udføres reparationer, og smedes til ethvert behov.
En smuk sommerdag i august,
var det Emma og Steffen som
blev sammensmedet. Stemningen var unik, og Eva Bernhagen var mødt op på beddingen for at forestå vielsen.

I en smuk tale fik Læsøs
præst forbundet kærligheden
med hverdagslivet, som smedeværkstedet så fint symboliserer. Et sted hvor alting ikke altid kan være pænt og poleret, præcis som i et ægteskab. Musikken som spillede
en vigtig rolle i brudeparrets
forelskelse og kærlighed, blev
ligeledes inddraget. Det var
en meget autentisk og rørende oplevelse. Salmer blev akkompagneret af organist Mogens Jensen på harmonika,
og brudeparrets “sang” sunget og spillet af onkel Jeppe,
kusine Liv og fætter Nikolaj,
ja, selv fra stålwirerne i loftet sang svalerne med.
Jeg var måske en smule skeptisk, da jeg blev introduceret
for idéen om bryllup på beddingen. Det skulle dog vise
sig, at dette bryllup, denne
vielse, og ikke mindst denne dag, var smukkere end

jeg nogensinde kunne have
fore stillet mig.

” Jeg er stor fortaler

for at vi bevarer
folkekirken, som jeg
kender den fra min
opvækst. Derfor varmer
det mit hjerte, når
kirken rykker ud og
møder mennesker
præcis hvor de er. ”
_______________________

For dette unge brudepar var
rammerne helt ideelle, derfor havde de tænkt, at en borgerlig vielse var deres eneste
mulighed. Men efter en samtale med Eva Bernhagen, åbnede der sig helt nye muligheder. Og Emma og Steffens
bryllupsdag blev præcis som
de havde drømt om.
Michala Nordahl Kristiansen

Overvejelser om
friluftsvielser:

”Det er op til den enkelte
præst at vurdere, om vielsen
kan finde sted i det fri, sådan
at den forløber i overensstemmelse med vielsesritualet og
ikke forstyrrer den offentlige
ro og orden”, sådan lyder det
meget formelt i et dokument,
som biskopperne har udfærdiget omkring friluftsvielser.
Det er en stor beslutning og
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— må bjerget komme til Moses

ansvar at stå med som præst. Selvom vi deles
om ansvaret for, om vielsen forløber godt og
indfrier forventningerne, brudeparret og jeg, så
er der alligevel sommerfugle i maven, når den
glædelige dag oprinder.
Lige nu er ”kirken i det fri” et indsatsområde
for Læsø menighedsråd. Vi afholder Syng Solen Ned på havnene, forårs- og høstgudstjeneste i det fri – så vidt vejret er med os. Bagom
friluftsgudstjenesterne ligger den principielle
overvejelse, om en sådan praksis udtrykker de
værdier, som vi vil fremme i kirken på Læsø.
Kommer vi ud med evangeliet til alle? Er der
et fællesskab, som er godt at være i, og hvor
dét, der samler os, er anderledes end i andre
fællesskaber? Kommer Gud til orde i os og
med os? Alle disse kriterier synes jeg godt, vi
kan overføre til kirkelige handlinger ude i det
fri, nærmere bestemt vielserne.
Generelt er jeg lidt tøvende, når brudepar henvender sig til mig omkring friluftsvielser. Det
skyldes, at jeg ser alt det, der potentielt kan gå
galt. Der var et år, hvor jeg sagde nej til en henvendelse, og det kom jeg egentlig til at fortryde.
Så blev det jo borgmesteren, som fik æren, og
kirken, som blev snydt. Lad os da være med i
den fest og glæde, og bruge alle muligheder for
at forkynde evangeliet? (Min provst Winnie
Rieschel henviser sågar til en praksis fra 1600tallet, hvor de fleste vielser fandt sted i brudens
hjem, når hun skal skaffe belæg for, hvorfor
hun synes, at præsterne i Hjørring Nordre Provsti skal tage imod ønsket om friluftsvielse.)
Efter den erfaring er jeg altid gået ind i en dialog omkring ønsket om friluftsvielse for at få
afdækket, hvad der er på spil. Hvorfor skal vielsen foregå udenfor? Hvorfor ønsker brudeparret, at kirken/præsten skal være med? Med de
spørgsmål åbnes der for en dialog om både kristendomssyn, menneskesyn og kirkesyn, og det
er en god start på et ægteskab. Hvordan får vi
sammen skabt en tryg ramme for, at evange-

liet kan blive hørt og delt i en utraditionel kontekst, det er den fælles arbejdsopgave, og det
er en spændende opgave, synes jeg som præst.
Der skal ”mere” til for at få skabt den højtidelige stemning udenfor kirkerummet, men med
god planlægning og engagement, når man langt.
Og det har de brudepar, som ønsker et bryllup i
det fri. Det er også min erfaring.
Et kommende brudepar har sat hinanden stævne med nedenstående spørgsmål kort før samtalen med mig i kirken. Med deres tilladelse
har jeg lyst til at videregive disse til jer, kære
kirkebladslæsere, fordi nogle af spørgsmålene
er evigtgyldige og kan inspirere par i alle aldre.
Her er en opfordring til at dykke ned i nedenstående spørgsmål og lade jer inspirere.
Eva Bernhagen

____________________________________

Hvorfor vil vi gerne giftes?
• Hvorfor i en kirke?
• Hvad faldt vi for ved hinanden?
• Hvad kan vi gøre for at gøre hinanden
•

endnu gladere?

• Hvad er kærlighed for os?
• Hvor har vi mødt hinanden?
• Hvor længe har vi været sammen?
• Hvad har vi til fælles?
• På hvilke punkter er vi forskellige?
• Hvorfor elsker vi hinanden?
•

Hvad betyder kirken for os?
• Hvad betyder Gud for os?

____________________________________
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Det levende håb

Spillemanden Kim Larsen døde den 30.

september i år. Da jeg kom hjem fra gudstjeneste, så jeg meddelelsen fra impressarioen, som var blevet delt på facebook. Det
skulle foregå i dybeste stilhed af hensyn til
familien. Som min bror sagde, da jeg næste
dag talte med ham, følte han sig snydt over
ikke at være en del af begravelsen, når nu
han kendte ham så godt. Larsen har været en
del af min familie, lige så længe jeg kan huske. Han har været en del af rigtig mange danske familier. Han er blevet familieeje gennem sine sange, som vi alle kunne synge med
på og som vi alle forstod.
Hele søndagen var fyldt af Kim Larsen. Af
hans sange i radioen og samtlige fjernsynsprogrammer, som han har medvirket i. På DR
1 Clement Kjærsgaard, der interviewede forskellige mennesker om deres forhold til Larsen, og på DR K Lørdagshjørnet med Erling Bundgaard, den udsendelse, hvor Larsen
går på hænder og balancerer en ølflaske på
panden, og på TV2 blev der vist ”Midt om
natten.” Der blev læst hilsener op fra mange
danskere, som havde lyst til at sige noget ind
i tabet af Larsen. Fortælle om deres møde
med ham, hvad han havde sagt til dem, osv.
For mit eget vedkommende var jeg ude i klitplantagen med Simon og børnene. Derude,
hvor man kan skue langt – og ud over havet
– i blæsten mindedes jeg Larsen.
Vi fik så meget Larsen den søndag. Og det
var dejligt at føle sig tæt omgivet af ham.
Selvom han ikke var lun, som en bemærkede.
Det var altså et forkert tilnavn. For han var
faktisk kantet.
Næste dag var der intet spor af ham. Han var
væk. Fra nyheder, medier og andet.
Og sådan må fornemmelsen være, når man
mister et elsket menneske. Man går fra nærvær til fravær. En tomhed. Tilbage er en masse følelser, der kan pege i mange forskellige
retninger. Måske er der taknemmelighed.
Fred. Frustration. Savn. Magtesløshed. Man
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har mistet et vilkår for sit liv, en grundpræmis.
”Du var den, der altid sørgede for at muntre
mig op, ”Du var den, der gjorde mig vildt
rasende, eller ”Du var den, der altid sang
Kim Larsen for mig.” Nu er du der ikke
længere. Og jeg skal leve videre uden dig.
Det kan være svært at se håbet, når man sidder i savnets og sorgens dybe hul. Og hvordan får man som præst formidlet det evige
liv ind der, hvor man føler, at det står i skærende kontrast til den begravelsesstemning,
der hersker i hele rummet? Ja, det vil næsten
være en hån at sige til de grådkvalte pårørende: ”Han er et bedre sted.”
”Jamen, han skal være her hos os”, ville
de svare.
Håbet bliver svært, fordi livet – eller fraværet af livet- taler det imod. ”Vi har det levende håb,” sagde en kvinde til mig for ikke så
længe siden. Vi sad og talte sammen om hendes mors liv og død. Jeg blev overrasket –
og kiggede på hende. Hendes mund bævede
ganske lidt, men hun så stærk og overbevist
ud. Siden gik vi forbi et krucifiks, som hang
i entreen. ”Det burde være tomt. For Jesus
er der ikke længere. Han er oppe i himlen.”
Den kvinde tror på det levende håb. Det håb,
der får os til at le og elske, som rejser livet
for os, bedst som vi troede, at alt håb var ude,
og vi aldrig vil føle glæde igen. Det sker, for
det lever i os. Det så jeg i kvindens ansigt.
Det levende håb kommer til dig, når du
mindst venter det.

Eva Bernhagen

Vi mindes de døde og alt, hvad de har
været for os Allehelgensdag
d. 4. november
med gudstjenester kl. 10.00 i Østerby
og kl. 15.00 i Byrum.
Der vil være lystænding, oplæsning af
navne og smuk musik at mindes din
elskede afdøde til.

Sogne Info

Dåb
• 17.06.18: Julian Noynay Pedersen
• 22.07.18: Lyng Søgaard Lillevang
• 22.07.18: Ludvig Johansson Wesselhøft
• 29.07.18: Ella Botschinsky Christiansen
• 26.08.18: Elva Stoklund Sørensen
• 16.09.18: Aya Jerup Klitgaard
Christensen

Døde___________
• 14.07.18: Per Knudsen Jensen
• 16.07.18: Inga Nielsen
• 08.08.18: Mogens L. I. Svendsen
• 16.08.18: Karl Hilding Stoklund
• 09.09.18: Erik Karlo Pedersen
• 24.09.18: Myrtle Faurholt Hansen

Viede
• 15.06.18:

Gitte Lohse
og Erik Trolle Kirchert
• 30.06.18: Trine Nielsen
og Michael Strøm Petersen
• 30.06.18: Anna Mathilde Elisabeth Jarbekk
og Jonas Støre
• 04.08.18: Emma Rosa Nordahl Kristiansen
og Steffen Nielsen
• 11.08.18: Ann Dorit Bickley
og Per Dahl Christensen

Romerbrevet 8, 38-39
For jeg er vis på,
at hverken død eller liv
eller engle eller magter
eller noget nuværende
eller noget kommende
eller kræfter
eller noget i det høje
eller i det dybe
eller nogen anden skabning
kan skille os fra Guds kærlighed
i Kristus Jesus, vor Herre.

Læsø vågetjeneste
Læsø Vågetjeneste - under Menighedsplejen - har nu eksisteret
siden 1. juli 2018.
Der er 14 vågere i gruppen, alle med et ønske om at hjælpe.
Det er vort håb, at beboerne på Læsø vil have tillid til Læsø Vågetjeneste og bruge os, hvis der er behov.
Har du brug for Vågetjenesten, skal du af praktiske årsager
kontakte Læsø Døgnpleje på tlf: 9849 1422.
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Sogne Info

Besøgstjenesten i fortsat funktion og vækst
Kunne du tænke dig en besøgsven,
en du kan hygge og snakke med?
Eller kunne du tænke dig at være besøgsven
og give et par timer af din tid?
Få mere information,
kontakt Jørgen Toftlund på tlf.: 53620651
mail: mjtoftlund@gmail.com

Menighedsplejen tilbyder Julehjælp
Brug for en hjælpende
hånd til julen i år
- til dig selv
eller andre?

Send en kort begrundet ansøgning senest
fredag d. 23. november 2018.
Send en mail til præsten: 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 vil
modtage svar i starten af december.

Faste Aktiviteter
• Babysalmesang for 0-2-årige børn samt Englebixen musikalsk legestue for ca. 0-4-årige børn i Byrum kirke hver
anden uge - følg annoncering på bl.a. FB
• Fredagsklub for børn fra 4 år og op.
Hver fredag i Vesterø Præstegård kl. 15.00 - 16.45
- og i Østerby Missionshus kl. 15.30 - 17.00
• Kirkekor på torsdage kl. 10.00 - 12.00
i Sognehuset Kirkensgaard
• Søndagscafé hver søndag kl. 13.30 - 16.00 i Sognehuset Kirkensgaard
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Læsø Kirker

Det sker i sognene

“Bekas” vises tirs. 23.
okt. kl. 19 i Læsø BIO

Handlingen udspilles i en
landsby i det Irakiske
Kurdistan, hvor to forældreløse brødre, Zana og
Dana på seks og ti år lever på sultegrænsen. Det
er i de tidlige 90`ere, hvor
Saddam Husseins regime
har lagt stort pres på befolkningen. Da de to dren-

ge en dag ser et glimt af
en Superman film gennem
et loftsvindue i den lokale
biograf, bliver de overbeviste om, at netop han kan
hjælpe dem og gøre alt
godt. Så de vil til Amerika
og finde Superman og
mod alle odds begiver de
sig ud på rejsen.
I filmen opleves krig og
undertrykkelse gennem
to børns naive øjne – men
også emner som næstekærlighed, forsoning og
fællesskab tages op. Et
svensk dramahold står bag
optagelserne, og filmens
instruktør er den kurdiskfødte Karzan Kader, der
som ni-årig flygtede med
sin familie til Sverige.

Generalsekretær Ole Andersen
taler i Østerby Missionshus
ons. 14. nov. kl. 19.30

ADVENTSHYGGE
på Plejehjemmet tirs. 4. dec. kl. 14.30
Eva Bernhagen fortæller og Strengekoret synger
og spiller med os, mens stemningen breder sig
med julegodter og frugt.

”Dolores Claiborne” tirs.
4/12 kl. 19 i Læsø BIO

Sad man klistret til siderne, mens Dolores Claiborne fortæller sin historie i
Stephen King`s roman har
man nu mulighed for at
se eller gense filmatiseringen af samme navn. I

næsten 25 år har Dolores
passet den sure gamle dame Vera på en lille ø uden
for Maine. Da Vera falder
ned ad trappen og dør,
falder mistanken på Dolores ikke mindst på
grund af de vedholdende
rygter om, at hun også var
skyld i sin mands død år
tilbage. Dolores Claiborne`s datter sætter sig for
at finde ud af, hvad der
foregår. Kathy Bates, der
især er kendt for sine roller i ”Misery” og ”Stegte
grønne tomater” spiller
Dolores og Jennifer
Jason Leigh datteren.

“ Tror jeg nok? ”

Sømandskredsmøde v/ Jørgen
Knudsen i Østerby Missionshus
tirs. 20. nov. kl. 19.30

Adventsfest
i Østerby Missionshus
fre. 30. nov. kl. 19.00
m/Luciaoptog v/
fredagsklub-børn,
amerikansk lotteri m.m.

v/indremissionær Henrik Dideriksen
i Østerby Missionshus
ons. 13. feb. kl. 19.30

SOGNEEFTERMIDDAG på Plejehjemmet
tirs. 26. feb. kl. 14.30
i selskab med Steen Sunesen
der med sikkerhed kan fortælle
så glæden og smilet kommer
frem i den kolde og mørke
vintertid.
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Musikalske stunder i mørket

Det er ikke så længe siden, at Byrum kirke

var godt fyldt seks gange til middagstid med
glade mennesker, der hørte forskellige slags
god musik….Det var de ”6 små sommerkoncerter til onsdagsmarkedet”….
Nu kommer den mørke tid snart, og jeg tror,
at der igen er et behov for hyggelig sammenkomst med og under musik, i varme og ved
stearinlysets skær. Vi vil gerne invitere alle,
der har lyst at lytte til dejlig akustisk musik
og sang - måske endda at synge med, til fire
arrangementer i Sognehuset Kirkensgaard
Temaet er: ”Gå i mørket med lyset”, og bl.a.
Allan Strøm, Tommy Tvede, Jeannine og
undertegnede glæder os til at se og høre jer,

den første torsdag i
november og december 2018 og
januar og februar 2019, kl. 19.00 - 20.00
Program samt musikere annonceres forud i Læsø Posten. Hjertelig velkommen.

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Mandag d. 26. nov. kl. 18.00 - 21.45 i Folkekirkens Hus:
Her vil domprovst i Kbh.
Anders Gadegaard tale om vigtigheden af
mødet og dialogen mellem kristne og
muslimer.
Desuden vil det rytmiske kor
v/Abildgaard Kirken i Fr.havn, Blue Note,
underholde og en grp. fra Fr.havn vil
fortælle om deres oplevelser på en
studierejse til Cambodia.
Mødet indledes med et måltid, der serveres
af Verdenskøkkenet v/Folkekirkens Hus.
Deltagelse er gratis, og alle interesserede
er velkommen til at deltage.
Tilmelding til hap@km.dk senest ons. 21. nov.

Kirkekollekter i Læsø Kirker
11. november
2. december
24. december
20. januar
24. februar
Side 20

Danmission
Læsø Menighedspleje
Børnesagens Fællesråd
Kirkens Korshær
Læsø Menighedspleje - diakoniens dag

Set & Sket

Syng - Med - Børnekoncert i juli måned

Kresten & Mette m/ Kaj og Andrea sange for børn

Syng Solen Ned - aftensang på havnene

Fredagsklub m/børnekonsulent Elisabeth

Skole-kirke projekt “ Moses i Ørkenen”, for Læsø Skoles yngste 0. + 1. + 2. + 3. klasse i Østerby
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Set & Sket ved konfirmandindskrivning

Mille på vej til konfirmandindskrivning

Anna flankeret af mormor Tove og mor Mette

Indskrivningssedler modtages forud for konfirmationen
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Matilde er første konfirmandelev i sin familie

Oliver som forventningsfuld konfirmandelev

Der hyggesnakkes ved bordene

Gudstjenester på Læsø

Dato

Byrum

2/11

Vesterø

16.30 E. Bernhagen
Halloween (se annoncering FB)

fredag

4/11

Østerby

Allehelgensdag 15.00 E.Bernhagen

6/11

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen

7/11

onsdag 19.30 Salmemarathon

11/11

24. s. e trinitatis 10.00 E.Bernhagen

18/11

25. s. e. trinitatis

20/11

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet C.C. Jessen

10.00 E. Bernhagen

10.00 O. Dybro

25/11 Sidste søndag i året 10.00 C.C. Jessen
2/12

1. s. i advent

9/12

2. s. i advent

11/12

torsdag 19.30 Syng Julen Ind K. Nielsen

16/12

3. s. i advent 10.00 K. Nielsen & LUCIA

12/12

Julegudstjeneste Læsø Børnehus
9.00 E. Bernhagen. Læsø
fredag Skoles Julegudstjeneste

21/12

14.00 E.Bernhagen Juleguds4. s. i advent tjeneste for Plejehjemmet

23/12
24/12

Juleaften

25/12

Juledag

26/12

2. juledag

31/12

mandag

1/1 - 2019

8/1
13/1
15/1
20/1

10.00 E. Bernhagen

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet K. Nielsen

13/12

6/1

10.00 E. Bernhagen
(Genåbning se s. 10 )

16.00 Julegudstjeneste E.B.
23.30 Midnatsgudstjeneste E.B.

14.30 E. Bernhagen

13.00 E. Bernhagen Børnejulegudstjeneste

15.30 E. Bernhagen
10.00 E. Bernhagen
15.30 Årets sidste gudstjeneste
F. Høgh

Nytårsdag 16.00 F. Høgh
H.t.K.søndag

10.00 J. Christoffersen

tirsdag 19.30 Salmemarathon
1. s. e. H.t.K.

10.00 E. Bernhagen

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen
2. s. e. H.t.K. 10.00 E. Bernhagen

27/1

3. s. e. H.t.K.

29/1

tirsdag Plejehjem

10.00 C. C. Jessen
14.30 Plejehjemmet

3/2

4. s. e. H.t.K. 16.30 Kyndelmisse-stemning

5/2

tirsdag 19.30 Salmemarathon

10/2

Sidste s. e. H.t.K. 10.00 E. Bernhagen

12/2

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen

17/2

Septuagesima

24/2

Seksagesima

10.00

10.00 E. Bernhagen - rytmisk
10.00 U. M. Iversen
= Indsamling se s. 20 Tak for enhver gave til arbejdet!
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