LÆSØ
KIRKENYT
Byrum, Vesterø og Østerby Kirker, 25. årgang, nr. 2

Juli - August - September - Oktober 2018

KONTAKT

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

Postnr. 9940 Læsø

Kirkebogsførende Sognepræst:
Eva Bernhagen, Holmelundsvej 6
☎ 21491001 evb@km.dk
Orlov 18. juni -29.juli (begge dage incl.)
V/præstens ferie-fridage
Vesterø Præstegård, Strandvejen 10.
☎ 21343717
Organist: Kasper Køhl Jensen
☎ 98491807/23292710 kasperkj@mail.dk
Læsø Graverteam:
Astrid Petersen- BirgiSe Melchjorsen - Lone Wachmann
Kordegn: Grethe Nyeng Havnhøj
☎ 24976434 mandage kl. 8-10 eller send en mail
gnh@laesoekirker.dk vedr. kirkebogsregistrering gnh@km.dk
✉ Postadr.: Byrum Hovedgade 50 (aS. G.N.H.)
Kirkesanger: Preben Mikkelsen
☎ 21326628 pmikkelsen6@gmail.com
Byrum Kirkegårdskontor - Byrum Hovedgade 50
☎ 20107090 byrum@laesoekirker.dk
Kirkeværge Byrum: Karsten Petersen
Stoklundvejen 8, Byrum ☎ 31242179
Østerby Kirkegårdskontor - Østerbyvejen 77
☎ 21451008 oesterby@laesoekirker.dk
Kirkeværge Østerby: Andreas Haaber
Krogen 2, Østerby ☎ 20136897
Vesterø Kirkegårdskontor- Præstevejen 37
☎ 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, Søndagscafeen og Vågetjenesten
Formand Mariann To`lund, Kongevejen 3, Vesterø
☎ 21763340 mariann.to`lund@gmail.com
Besøgstjenesten v/ Jørgen To`lund
☎ 53620651 mjto`lund@gmail.com
Søndags-Caféen v/ Mariann To`lund
☎ 21763340 mariann.to`lund@gmail.com
Vågetjenesten v/ Hanne Junge
☎ 51372363 hanneulf@mail.dk

Læsø KirkeNyt
udgives af Læsø Menighedsråd 3 gange årligt:
marts, juli og november måned
- og kan afhentes i Kirkerne på Læsø.
Bladudvalgets ansvarshavende redaktør er
Menighedsrådets næstformand Elmer Haaber.
Øvrige medlemmer: Præsten, Olav Juul,
Kirsten Melchjorsen og Grethe N. Havnhøj.

Næste deadline d.15. september 2018
kontakt Grethe ☎ 24976434 / gnh@laesoekirker.dk
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Læsø Kirkers Menighedsråd:
Formand: Bodil Kessler, Holmbækvejen 10, Vesterø
☎ 98491095 / 21576185, bodilkessler@mail.dk
Øvrige rådsmedlemmer: Elmer Haaber,
Else-Marie Pedersen, Anker Juul Strøm,
Lilli Jensen og Miriam Hansen.
Regninger og henvendelser vedr. Læsø Kirker
og Menighedsråd sendes til mailadr: 8437@sogn.dk

Offentlige Menighedsrådsmøder:
Læsø Kirker

Torsdag 16. august
Torsdag 6. september
Torsdag 4. oktober

ALLE møder er kl. 19 i Sognehuset Kirkensgaard
- og giver et indtryk af menighedsrådets arbejde og opgaver.
Dagsorden og referat er bl.a. tilgængeligt i kirkerne
og fremsendes pr. mail efter ønske.

KIRKELIG VEJVISER / GODT AT VIDE:
FØDSELSANMELDELSE: Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er
forældrene ikke gift kan “ Omsorgs- og ansvars-erklæring” for barnet ( = O/A, og medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med
NemID på borger.dk. Indsendes O/A- erklæring ikke 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 på www.borger.dk skal da IKKE anvendes!
NAVNGIVNING: Forældrene navngiver barnet med NemID
www.borger.dk inden 6 måneder fra fødslen.
NAVNEÆNDRING: 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 med-signerer med sit NemID. 490,- kr. koster en navneændring, og beløbet skal være indbetalt før sagsbehandlingen kan
begynde ubetinget ansøgningen kan imødekommes eller ej.
VED DØDSFALD: For at træffe aftale om bisættelse eller begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens navn, dåbs- eller navneattest. Herefter anmelder pårørende eller bedemanden dødsfaldet via www.borger.dk
ATTESTER: Udskrives ikke længere automatisk - medmindre
der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Ved behov for en
fødselsattest eller attest efter navneændring eller navngivning af
eget barn, kan den rekvireres med NemID på www.borger.dk
SAMTALE: Præsten står naturligvis gerne til rådighed og tager
også på hjemmebesøg. Det er ikke altid præsten er på kontoret
eller ved telefonen, men læg da en besked og du kontaktes så
hurtigt som muligt, så en aftale kan træffes.

Der er en tid til at tale - en tid til at tie…
hvis vi ikke selv kan påvirke tiden, og gode og
onde dage bare vælter ind over os i vilkårlig og
tilfældig rækkefølge, hvad velsignet er der så ved
det at leve? Det kan man godt undre sig over engang i mellem. Når vi går en ond tid i møde.
Når tiden griber ubarmhjertigt ind i vores liv og
gør alvorlige indhug i den gode tid.

Når dagen når sin afslutning, kan det være, du kommer til at tænke: nej, hvor gik den dog hurtigt!
Jeg nåede jo slet ingenting! Dagen fløj afsted, og
jeg nåede slet ikke at være til stede i den. Endnu
en bid af din tid er gået. En dag er føjet til i rækken af næsten endeløse dage her i paradiset på Læsø. Dagene ligner hinanden – set udefra. Og de går
hurtigt. Men som én bemærkede: ligegyldigt hvor
hverdagsagtigt det så end bliver, så sker der altid
et eller andet dejligt – i løbet af sådan en dag.
Vores øvelse kunne være at tænke over, hvad det
dejligste var, som vi oplevede i dag. Midt i alle de
forskellige tider, vi har været igennem i dag, hvad
var så din bedste tid i dag?
Der er en tid og et sted for alting
For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt, sådan står der i Bibelen. Der er en tid til at
tie og en tid til at tale, en tid til krig og til fred, en
tid til at holde klage og en tid til at danse.
Hvornår det er tid til at holde klage og eller til at
danse, ja, det bestemmer vi langtfra selv. Derfor
kan der være en tristhed eller ligefrem ørkesløshed over ordene om tiden fra Bibelen. Jeg mener,

Orden og regelmæssighed
Dagen har altid været inddelt i tider og rytmer,
fordi man helt fra gamle, gamle dage godt vidste,
at det var nødvendigt at have en tid til arbejde, en
tid til spisning, en tid til hvile, og en tid til bøn.
Det var godt for mennesket, og man trivedes med
det. Sådan boede nogle kristne i klostre, hvor tiden var styret af noget, vi kalder tide-bønner.
Der var syv tidebønner på en dag, og de udgjorde
en fast døgnrytme, en slags rygmarv for hele klostret, så man vidste hvad de forskellige mennesker
lavede på præcis det og det tidspunkt. Der var overensstemmelse over det, og alle vidste, hvad de
skulle nu. Om man skulle gå i biblioteket for at
studere, eller skulle gå udenfor og dyrke jorden
eller til lægeafdelingen for at tilse syge, i refektoriet for at spise, eller i kapitelsalen for at bede
sammen.
Mange munke og nonner levede enormt længe og blev meget gamle, fordi de levede et
liv med orden og regelmæssighed. Med en
tid, der var nøje afmålt,
hvor man vidste hvilken tid, der nu afløste
den foregående.
Og gad vide, om ikke en vis munk eller nonne har
hilst en bestemt tid mere velkommen end en anden!
Selvfølgelig har de hellige mennesker også haft
deres yndlingstider. Hver tid bringer både afslutning og en ny tid med sig.
Vi holdt klage og vi dansede
For et par somre siden fik jeg et langt og godt besøg af min bror. Han boede i sommerhus med sin
lille familie i en måned. Der var mange gode tider,
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og nogle udmattende, fordi børnene og de voksnes
tid ikke passede sammen. Nogle var trætte tider,
og andre var opløftede. Til trods for vores mange
tider sammen, var det først den sidste aften, at vi
kom rigtigt tæt på hinanden og talte ud. Om godt
og dårligt. Vi holdt klage, og vi dansede også lidt.
Man kan sige, at afskedens time tvang os til at se
alle tider i det samme lys: nemlig med en fuldkommenhed og en afklarethed, hvor vi godt forstår og rummer de dårlige tider, der kommer til os.
Vi forstår, at også de vil lære os noget. Jeg taler om
en næsten paradisisk tid, der opstod i mellem os,
hvor vi nød hvert minut, som var det det sidste.

vores ældste søn Casper til kræften, så ved jeg, at
den hjælper – og de senere år, da svær sygdom igen ramte os i familien. Og når jeg er ked af det på
grund af savnet af mine kære, der er gået bort.

Linjen ”som din dag er, skal din styrke være” er så
stærk og: ”Når mit sind er af bekymring fangen,
lær mig tage af din faderhånd, kun en dag et øjeblik ad gangen med en stille ydmyg ånd.” siger bare det hele. Sangen får mig til at se fremad og hvile trygt og stille i vished om, at jeg kan lægge alt
over til Gud.
Min tid er ikke kun min tid
Det sker ikke så tit, at jeg taler med min bror, for
han bor på Sjælland. Men ofte tænker jeg tilbage på
den særlige aften. For den aften bøjede Gud sig ned
over jorden og rørte os begge; Han gjorde vores
tale klar og fuld af kærlighed. Jeg tror ikke, jeg er
ene om at have en sådan oplevelse. Det er også derfor, jeg vover at dele den med jer her i kirkebladet.
For min tid er ikke kun min. Den er også Guds.
Hver en tid i et menneskes liv er kendt af Gud.
Han går med os, når vi griner, og Han bærer os,
når vi græder. Det er umuligt at falde udenfor Guds
tid, for Han bliver hos os igennem alle tider, ja,
indtil verdens ende.

Sognepræst Eva Bernhagen

Fremtidshåb og hvile
En af de sange, jeg værdsætter meget er ”Kun
en dag, et øjeblik ad gangen”. Sammen med ”Ingen er så tryg i fare” er det nok den svenske digter Lina Sandells mest kendte, og det er fantastisk at tænke på, at den giver os ligeså meget i dag,
som da den blev skrevet for langt over hundrede
år siden. Det er blevet min sang, fordi den har givet mig så megen trøst og styrke gennem hele livet. Når jeg er ulykkelig af angst for mine børn,
som da vi for snart 25 år siden var ved at miste
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Jeg ved, vi er flere der holder meget af denne sang.
Læs den godt igennem - og syng den. Den er bare
så opløftende.
Lillian Haaber

1. Kun en dag, et øjeblik ad gangen!
Hvilken trøst for den forsagte ånd!
Hvorfor skal mig uro holde fangen?
Alting hviler i min faders hånd.
Han, som har for mig en faders hjerte,
hver en dag jo også sende vil
mig den lille del af fryd og smerte,
som jeg netop trænger til.
2. Nær hos mig han vil mig altid lære
særlig nåde for hver enkelt tid.
Hver en dags bekymring han vil bære,
"kraft" og "råd" han kalder sig med flid.
Han vil vogte sine får så kære,
mætte sjælen ved sit nådebord.
"Som din dag er, skal din styrke være!"
det er løftet i hans ord.
3. Hjælp mig da at hvile trygt og stille
kun på dine løfter, Herre kær,
og ej troens dybe fred forspilde,
som i ordet kom mit hjerte nær!
Når mit sind er af bekymring fangen,
lær mig tage af din faderhånd
kun en dag, et øjeblik ad gangen
med en stille, ydmyg ånd!
Lina Sandell 1865 og 1872 & Ahnfelt, Oscar
lyt til sangen på dette link:
https://youtu.be/pam0yydojNI

Årets konfirmander - de smukke unge mennesker
Læsø Kirker ønsker hjertelig
tillykke med konfirmationen:
Øverste billede. Stående:
Tobias Greisik Rulle, Ulrik
Filip Pedersen, Oliver Filip
Pedersen, Patrick Hvolbæk
Høgh, Kristoffer Strøm Calheim. Siddende: Tricia Edith
Petersen, Ingeborg Ravnholt
Palsgaard, Emilie Wrichsberg
Olsen, Emma Jerup Nielsen,
Caroline Rosenfeldt Madsen
og Sigrid Malmmose Lynge.
27. april 2018

Miderste Billede: Johannes
Broe Christiansen og Aicha
Melin Ringe Jørgensen
Nederste billede:
Maria Møller Pedersen, Luna
Jerup, Laura Grønbech Jensen,
Johanna Ann Fauerskov Hiller,
Marie Elisabeth Seiler Hansen,
Andreas Rytter Vilsen og
Milan Lykke.
29. april 2018

⦿ Nyt konfirmandhold
har første undervisningsgang
d. 5. sept. kl. 8-15
⦿ Info / Velkomst &
Indskrivning
for konfirmander
m/ forældre
d. 12. sept. kl. 19.00
i Byrum Kirke
5. maj 2018

⦿ Velkommen til menigheden og tillykke med dåben:
10.02.18: Nikita Klitgaard Andersen — 03.03.18: Bjørn Stoklund Fabricius —
07.04.18: Alma Augusta Vinther Pedersen — 20.05.18: Sofie Klarup Nielsen
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Ingen tomgang ved årets konfirmationer
Klogere på Bibelen og kirken
Da Ingeborg begyndte sin forberedelse, var der
mange ting i Bibelen, hun ikke kendte så meget
til, nu er hun betydelig mere bevidst omkring disse
og citerer bibelverset: ”Mennesket skal ikke leve
af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds
mund” fra Matthæus-evangeliet kap.4, som hun
selv har valgt samt beskriver, hvad hendes ikon illustrerer. Hun føler også, hun er blevet bedre til at
lytte og forstå en prædiken. Hun kender nu gudstjenestens liturgi, hun har lært trosbekendelsen og
flere salmer og kan godt lide at komme i kirke.
Har du mistet det gyldne håb, som du fik i gave ved din barnedåb, og går du tomgang i en
lukket ring, og er du blevet til ingenting?
Overraskelse, forundring, begejstring og skepsis
var nogle af de følelser, der i split sekunder opstod
i de fyldte kirker på Læsø, da Kim Larsens Sirenesang for fuld udblæsning indledte præstens tale
til dette års konfirmander. Også familien Palsgaard/Vistrup blev rimeligt overrasket, da de i fire generationer var samlet til den store højtidelighed, hvor Ingeborg skulle bekræfte sin dåbspagt.
”Gudstjenesten var virkelig fantastisk, den sang
med Kim Larsen gjorde den helt anderledes, end
jeg havde forventet, og jeg glemmer aldrig den
dag. Jeg lyttede så meget til alt det, Eva sagde både alle de gode ting om den guldklump, hun
gav os og om håbet, som vi skal bevare, siger
Ingeborg, da vi møder hende tre uger efter konfirmationen og et nys overstået lejrskoleophold i
København. Opfyldt af de mange oplevelser og
indtryk deler hun sin glæde med os og fortæller
tillige om konfirmationsforberedelsen, hvor hun
synes, hun har lært en masse – om deres søde og
dygtige præst, der taler til dem i øjenhøjde, så de
kan forstå det, og som tager dem med ind i beslutninger som valg af bibelcitater og salmer på
melodier, de kender. Såvel på tekst som melodi
hitter H.A. Jørgensens ”Du som gi`r os liv og gør
os glade”, men også hans ”Kirken har samlet os,
flag er på stang” til Kim Larsens populære ”Papirklip”- toner, er en sikker vinder hos de unge.
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En ekstra gave
På denne minderige dag fik hun som nyudsprungen konfirmand en ekstra gave ved at hendes oldeforældre både kunne deltage i kirken og den efterfølgende fest i Læsø Spisehus. Hun ved nemlig
udmærket, hvor privilegeret hun er ved stadig at
have dem begge. – De er ret friske, selvom de har
været gift 70 år, og de betyder meget for min lillesøster Frida og mig. Når vi besøger dem i Vesterø, fortæller de sommetider om gamle dage, og
det er rigtig hyggeligt, siger Ingeborg.
Konfirmeret i 1941
Hendes oldemor, Erna Vistrup, er også glad og
stolt af sit oldebarn, som hun var med til at fejre
hele dagen, men føler sig nu ikke helt så ramt af
den festlige stemning i kirken. – Jeg synes ikke,
det var så højtideligt, som da jeg selv blev konfirmeret. Der er så megen uro, og det hele er blevet

så moderne, siger hun og bliver suppleret af en enig Henry Vistrup, der savner noget mere respekt
for alting. De blev begge konfirmeret i 1941 under
krigen i henholdsvis Byrum kirke og Vesterø Sdr.
kirke.
Mere respekt for autoriteterne
– For de mange år siden da vi stod der på kirkegulvet, pigerne i hvide kjoler og drengene i hvidt
og sort, var det så smukt, erindrer Erna Vistrup og
husker også tydeligt al den aktivitet, der var i
hjemmet i Bangsbo – op til og på selve konfirmationsdagen. – Mor og far havde bestilt nogle damer i køkkenet til at smøre madder med hjemmelavet pålæg, som blev lagt ned i zinkbaljer med et
lagen henover, og Peter Jensen fra ”Islandsminde”,
der havde sejlet som hovmester, lavede den var-

me mad, som vi fik, da vi kom hjem fra kirken og
som var høns i kapers, flæskesteg og trifli. Dengang inviterede man ikke gæster, som man gør i
dag, Naboer, familie og dem fra ”mælkeruten”
kunne komme hele dagen for at ønske tillykke og
blev så budt på alle de gode mellemmadder med
øl og sodavand til og kaffe og lagkage, som mor
i forvejen havde lavet ti af. Det var festligt, og som
gave fik man en krone eller to kroner, mindes hun.
Erna Vistrup var på det sidste konfirmationshold,
som pastor Kristiansen havde, inden han blev afløst af Ravnkilde Møller. Samme forår blev Ingeborgs oldefar Henry Vistrup konfirmeret ved pastor Larsen.
– Selvom vi også kunne lave nogle drengestreger dengang, havde vi meget mere respekt for au-
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toriteterne og for hinanden, grænserne er ligesom
udvisket, siger han, men er ellers glad for at leve
i en god tid, hvor man som pensionist og gammel
har det rigtig godt.
Hjertelighed, varme og tilfredshed garneret med
god humor og godt humør er egenskaber, man
straks tillægger Ingeborgs oldeforældre, De har sat
spor på deres livslange vej, og andre erindrer juletræsfesterne i Vesterø tilbage i tiden, hvor succesen altid var hjemme, når humørfyldte Erna Vistrup fik sat gang i legene omkring juletræet.

Stilhed og fordybelse
For Kittys far, Erik Vistrup er kirken stedet, hvor
man sidder i stilhed og finder fordybelse – men
han finder det helt i orden, at man på en konfirmationsdag med så mange mennesker arrangerer en
festlig gudstjeneste. I mange år havde man på Læsø konfirmation både forår og efterår, Erik var en
af konfirmanderne i sidstnævnte årstid i Vesterø
Havnekirke i 1961 ved daværende sognepræst
Erik Jessen. – Vesterø Havnekirke vil altid have
en særlig betydning for mig, og når jeg i dag skal
besøge “Kur & Helse”, går jeg stadigvæk til kirken.

Hun går ikke mere så godt, men Henry Vistrup
skal snart til Østerby på cykel, for som den 91årige oldefar siger, skulle han vel nok kunne tage
den tur på elektrisk cykel, når hans søn lige har
været rundt at vende Padborg på sin racercykel.
Jo, livsmodet er stadig til stede hos familiens ældste – dog kan sønnen Erik og barnebarnet Kitty
godt forstå, hvis det ind imellem er lidt svært for
dem at følge med i udviklingen.
Nye kunder i butikken
Selv går Kitty Palsgaard stærkt ind for fornyelse i
kirken. – Det er fint med traditioner, men vil man
have nye kunder i butikken, må man også følge
med, og det synes jeg, man gør i kirkerne her på
øen, siger hun. – Vi kommer ikke så ofte i kirke,
men når vi er til stede, nyder vi det, – og efter vores store oplevelse ved konfirmationerne, vil vi
se frem til at komme der igen.
Kitty taler i rosende ord om Eva Bernhagens flotte tale til de unge. – Sirenesangen kom lidt bag på
mig, men alle sanser blev skærpet, og da Eva begyndte sin fængslende tale, var jeg helt klar.

Jeg slugte hvert et ord og fik noget i kirken den
dag, som jeg aldrig havde forventet. Budskabet
var det samme som altid – men oversat til nutidens sprog.
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Ingeborg er den første i fjerde generation, der bliver konfirmeret – og dermed Eriks ældste barnebarn. I Vistrup-familien er man ikke så meget til
lange taler og store armbevægelser, og heller ikke
den søde konfirmand er så vild pjattet med at være i centrum, men her karakteriseres hun af sin
morfar som en eftertænksom og omsorgsfuld pige,
der giver sig tid til at være det og som en pige, der
godt kan lide, at der er substans i tingene, og så
er hun og søsteren – godt sikret med far Andre`s
gener – allerede flittige til at bage og lave mad.
Kirsten Melchjorsen

Arbejdende Ø - gæst
Hvorfor?
Det er der sikkert mange grunde til. Jeg vil fremhæve én: Det gør noget godt ved vejrtrækningen
og pulsen at være på en ø i en uge. Og det er ikke
fordi, der ingenting sker. Der kan være endog ret
livligt. Man kan godt have en stille uge, som jeg
havde i vinter, men det kan også være lige modsat.
Men uanset om der er stille eller travlt, gør det
noget godt ved én med en tjenesteuge på Læsø.
Det er et åndehul. Det er frisk luft i systemet, det
er en oplevelse af – og det lyder måske mærkeligt
– det er en oplevelse af at få sit råderum indskrænket på en befriende måde: Nu er du her. Du kan
ikke sætte dig ind i din bil og køre hen og løse
problemer alle mulige steder. Og hvis det blæser og
færgen ikke sejler, så må du blive her. På en mere
håndfast måde end sædvanligt er man underlagt
naturens luner, der er tydelige vilkår og éns egen
magt skrumper befriende ind.

En dag cyklede jeg rundt på Læsø på én af de røde cykler, der afslører, at man ikke er fastboende.
Jeg besøgte et af øens mange dejlige steder og
blev mødt af et udforskende blik, da jeg skulle
købe en entrébillet. ”Jamen, har jeg ikke set dig
før”? Der var noget, billetdamen ikke kunne få
til at passe. Den røde ”turist-cykel” og et ansigt,
som hun forbandt med noget andet.
Jo, vi havde mødt hinanden i en anden sammenhæng. For jeg er jævnligt gæste-præst på Læsø.
Populært at være gæste-præst på Læsø
Læsøs befolkningstal kan bære ét fast præsteembede. Når Læsøs egen sognepræst har fri, afløses hun af en kollega fra fastlandet. Det er først
og fremmest de nærmeste kollegers pligt at afløse for hinanden. Derfor er gæste-præsten ofte en
præst fra Hjørring Nordre Provsti, som Læsø hører ind under. Men! Det er populært at være gæstepræst på Læsø. Mange – både tjenstgørende og
pensionerede præster – kontakter mig og beder
om at blive skrevet op til en uges arbejde på Læsø.
De får ikke løn for det. Alligevel er der venteliste.

Alle har brug for åndehuller
Vi (både præster og alle andre) har brug for åndehuller, og vi har brug for somme tider at få vores
råderum befriende snævret ind. Mange af os har til
daglig mulighed for at gøre rigtig meget, få meget
fra hånden, suse mange steder hen. Vi har vænnet
os til at være handlekraftige i en grad så det kan
opleves som angstprovokerende at få sit råderum
begrænset. Nogle får f.eks. klaustrofobi ved synet
af Vesterø Havn, når færgen ikke er at se. Nu står
jeg her og kan ikke andet. Der er vand på alle sider. Mit råderum er skræmmende begrænset.
Eller befriende begrænset?
For en præst opleves det ofte som en befriende begrænsning at være gæste-præst. Vi skal ”bare” prædike, begrave, døbe, vie og tale med mennesker.
Det er det klassiske præstearbejde, det, vi kalder
kerneopgaverne. Det er de situationer, hvor man
som præst oplever, at man gør det, man er sat i
verden for. Og i en stille uge levner det tid til eftertanke, læsning, skrivning og vandreture ved
havet. At læse og skrive og have tid til at tænke
er helt nødvendigt for den, der skal lytte til andre
og formulere evangeliet på en enkel og tilgængelig måde.
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At tabe sit hjerte
Man kan som gæste-præst tabe sit hjerte til Læsø,
eller rettere sagt: til menigheden på Læsø. Til en
tillidsfuld, gæstfri, imødekommende og meget engageret menighed. Der er korsang og damer med
kaffekander. Der er folk, der støtter op om plejehjemmet, besøgstjenesten, syng-solen-ned og alle
de andre arrangementer. Der er dygtige ansatte i
kirkerne og på kirkegårdene, som med stor hjælpsomhed viser gæste-præsten til rette. Rundt omkring i hjemmene bliver vi modtaget med forståelse for, at det i den pågældende uge ikke er Læsøs
egen præst, der kommer. Man kender afløserordningen og accepterer den. Som gæste-præst oplever man og får stor respekt for en menighed og
et lokalsamfund, der står på tæerne for at bevare
sin selvstændighed og sin funktionsdygtighed.

og mange af dem forelsker sig i Læsø og oplever
det som et særligt privilegium at komme tilbage
gang efter gang. Vi er flittige besøgende ved øens
attraktioner og føler os som stamgæster mange
forskellige steder. De præster, som melder sig som
afløsere, oplever det som et ekstra krydderi i deres
arbejdsliv, at de har denne chance for med mellemrum at være ø-præster.

Genkendelsens glæde
For os som med mellemrum kommer for at arbejde, er der altid gode gensyn forbundet med at være på øen. Der er historier og skæbner, hvis fortsættelse man bliver sat ind i. Der er processer og
forandringer, der bliver tydelige for én. Gensyn
og genkendelighed bliver til en slags hjemlighed.
Med tiden føler vi os ikke så fremmede mere. Vi
har jo mødt jer før, været til gudstjeneste sammen,
talt sammen, og det er godt at mødes igen.
Engang var der to præsteembeder på Læsø. Det
faldende befolkningstal gør, at der nu er ét. Som
gæste-præster håber vi, at det på Læsø opleves som
en god og skånsom ordning, at vi er på øen en uge
ad gangen, så vi over tid lærer hinanden at kende,
fordi vi har sammenhængende tid hos jer. Vi håber
også, at menigheden oplever det som inspirerende,
at det i løbet af et år er en række forskellige præster, der prædiker og holder foredrag m.m.

Gæste-præst Lisa Bremer

Hvem får gevinsten?
Hvis man skulle gøre regnestykket op, så ved jeg
faktisk ikke, hvem Læsø-ordningen er mest til
gavn for. Læsøs kirker får tilført en del arbejde.
Som afløsere får vi en god og gedigen præsteopgave i dejlige omgivelser, et krydderi i arbejdslivet, en afveksling, et åndehul. Hvis man læser,
hvad præsterne skriver i gæstebogen i Vesterø
præstegård, så er det i hvert fald et samstemmende
TAK og PÅ GENSYN.
Winnie Rischel
Sognepræst i Sindal-Astrup, provst i Hjørring Nordre
Provsti og gæste-præst på Læsø.

Læsø har i sine gæste-præster en flok gode ambassadører for øen. Vi har ofte familie og venner med,
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Nyt fra sognene
Vågetjenesten på Læsø
I løbet af et par måneder er det lykkedes for Læsø
Menighedspleje at finde en gruppe mennesker,
der er villige til at indgå i en vågetjeneste.
Vågetjenesten vil være klar til at træde til, når og
hvis en døende ligger alene i den sidste tid. Det
kan være i eget hjem eller på plejehjemmet, hvor
personalet kan have brug for en ekstra hånd til at
være til stede med omsorg og nærhed. Det er også vigtigt, at vi kan aflaste pårørende. I Vågetjenesten vil vi gøre alt, hvad vi kan for at afhjælpe
at nogen, som ikke ønsker det, skal dø alene.
Kan bruge
flere frivillige
Som frivillig i
vågetjenesten
sidder du ved
mennesker, der
er ved at dø.
Du er med til
at give dem
omsorg i de
sidste timer af
deres liv. Du skal som frivillig ikke erstatte pårørende eller plejepersonale, men være parat til at
give den døende lidt af din tid og dit overskud.
Det, at du er der, kan betyde utrolig meget for en,
der muligvis ellers ville dø alene. Er der pårørende, kan de frivillige vågere være med til at aflaste
i en svær tid.
Vi starter Vågetjenesten d.1/7 - 2018
Har du lyst til at være med i vågetjenesten, eller
vil du gerne høre nærmere, så kontakt
Koordinator for vågetjenesten: Hanne Junge
Tlf.: 51372363 Mail: hanneulf@mail.dk
Plejehjemmet og vågetjenesten har indgået et samarbejde, så man af praktiske årsager kontakter
døgnplejen, hvis der er brug for vågetjenesten.
Døgnplejens tlf: 98491422

⦿ Søndagscafeen v/Læsø Kirkers
Menighedspleje melder lukket i juli måned
- men åbner igen hver søndag fra og med
d. 5. august kl. 13.30 - 16.00

KONCERT - PROGRAM
Søndag 1. juli kl. 16.00
Byrum Kirke
Klassisk musikprogram med trio:
Tove Dahl/violinist
Tamás Vetö/ pianist
Radmila Rajic/sopran
Entré 100,- kr.
Torsdag 26. juli kl. 20.00
Byrum Kirke
Kristian Bugge og 3 venner
Entré 100,- kr.
Tirsdag 31. juli kl. 11.00
Byrum Kirke
Syng Med Børnekoncert
Fri entré
Torsdag 2. august kl. 17.00
Østerby Kirke
Syng Med Børnekoncert
Fri entré
Lørdag 25. august kl. 16.00
Østerby Kirke
Anker Sigfusson spiller
Bach’s Cello-Suiter
Entré 50,- kr.
Lørdag 22. september kl. 19.30
Østerby Kirke
’Halfdanskerne’ –
Sange af Halfdan Rasmussen
og Benny Andersen
Entré 100,- kr.
Torsdag 1. november kl. 19.30
Vesterø Kirke
Spil og Syng Dansk
Fri entré
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Fremadrettet handleplan
og vi tænker videre, - i fælles enighed om at der
på Læsø vil ske en reducering fra 3 konfirmationsdatoer til 2!
På menighedsrådets vegne, Eva Bernhagen

Kvinde, Krop
og Kirke
Der er på Læsø tradition for 3 konfirmationer fordelt på 3 dage i øens 3 kirker.
I de 5 år jeg har været sognepræst på Læsø, har
konfirmanderne fordelt sig nogenlunde ligeligt i
de 3 kirker og på de 3 dage.
Der har, indtil nu, ikke været tvivl i mit sind om, at
det skulle forblive på denne måde. Dette på trods
af, at jeg har hørt flere konfirmandforældre sige,
at ”det var flot med tre dage at vælge imellem”, og
at ”det kunne man nok ikke forvente, at vi blev
ved med, for se, hvordan det er på fastlandet.”
Jeg ihukommer min egen konfirmation søndag
d. 7. april 1991 i Taastrup Nykirke, hvor min klasse bestående af 23 elever blev konfirmeret kl. 11.00,
mens parallelklassen blev det kl. 9.30 samme dag.
Det var der ingen, som stillede spørgsmålstegn ved.
Nye erfaringer kalder på forandring
I år har der været en lidt anden fordeling ved øens
3 konfirmationer. Der var 11 konfirmander i Byrum, 2 i Østerby og 7 i Byrum. Det synes jeg er
uheldigt. Jeg kan godt forstå fravalget af søndag
til konfirmationsfest; festen bliver kortere, familien skal rejse hjem med 15-færgen, osv. osv.
Det er der mange gode grunde til.
Der er noget særligt over at blive konfirmeret ind
i et fællesskab; på et hold, sammen med sin klasse.
Jeg synes, konfirmanderne bliver endnu mere udstillede, når de er så få, og jeg mener, at dette års
praksis kalder på forandring i forhold til konfirmationerne. Vi har i menighedsrådet haft en lang
drøftelse, hvor medarbejderne også er blevet taget med på råd, og vi er forvisset om, at vi på sigt
ønsker at afholde to festlige konfirmationer med
fyldte kirker. Vi er i en tænkeproces omkring hvilket år det bliver en realitet - og hvor tidligt den
endelige meddelse for ændring skal udmeldes,
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- Et tilbud om kvindelig styrketræning
“....Ved at skabe samhørighed med vores natur (krop)
og hinanden, har vi mulighed for at genopdage
vores guddommelige, kvindelige urkraft, og vi vil
begynde at forstå, at vi kan ændre dét, der ofte
opfattes som svaghed, til stor, indre styrke”
-Vibeke Amdisen i ”Jordens Kvinder”.

Onsdage kl. 19.00 - 21.00
i kirkerummet i Byrum
med opstart 15. august
- Følg annoncering i Læsøposten og på facebook
Disse aftener ledes af Læsøs præst
Eva Bernhagen,
i samarbejde med Danse -og bevægelses formidler
Anamet Magven.
En cirkel for kvinder
til fordybende og opbyggeligt
samvær med hinanden.
Et tilbud om kvindelig styrketræning,
både fysisk og åndeligt,
hvor der er plads til dig, som du er.
Vi arbejder med bøn, læsning fra Bibelen
og Taizé-sange og transformerer det
til en bevægelsesmeditation.
Fordybelse i kroppen forankrer os i os selv
og derved kropsliggøres koncepterne.

Arbejdstilsynet forlanger det hører op!
(Nedenstående er uddrag af et omdelt brev til
gravstedsbrugere)

der orienteret mod øst.

I efterhånden rigtig mange år, er Arbejdstilsynet
rejst lettere frustreret fra øen, efter at ha’ tildelt
Læsøs kirker en noget mellemfornøjet smiley.
Dette skyldtes delvis, at her fortsat graves mange
grave med håndkraft, som i tidernes morgen, det må vi absolut ikke i dag. Arbejdstilsynet forlanger, at det hører op, - men det er lettere sagt
end gjort!

Derfor blev landskabsarkitekt Søren Bøgeskov
bedt om at udarbejde et forslag. Dette bød at nedlægge hver 3. række, at udvide gravstederne og
skabe bredere gange imellem, som gravemaskinerne kan køre ad, holde på, og grave fra.

Idag bliver dog alle de grave der kan, gravet med
maskine. Men, hvor pladsen er for trang og gangene for smalle til maskinernes størrelse, graver vi
fortsat med skovl og muskler på dispensation.
Mulighedernes mulighed
Menighedsrådet har været i tænkeboks for at afhjælpe problemet. Ikke alene er kirkegårdsgangene for smalle, men kistegravstedernes mindstemål,
- fastsat af Kirkeministeriet - opfylder ej heller
kravene. I starten virkede det helt håbløst, det vil
jo tage 100 år at omlægge kirkegården! Tanken
om at lægge rækkerne sammen ryg mod ryg, som
gøres mange andre steder, blev vendt. Dette vil
dog ikke afhjælpe væsentligt på de snævre adgangsforhold og Kirkeministeriets retningslinjer
for kirkegravpladsers mindstemål på 2,60 x 1,25 m,
som skal overholdes. Men, vi vil også gerne beholde vores særpræg på øen med alle gravmin-

Realisering
Naturligvis undredes vi over, om alle de gravpladser godt kunne undværes. Men ja, det kan de
godt, og der vil også efter omlægningen være rigelig plads. Siden 2016 er der foretaget flere bisættelser (kremeringer) end kistebegravelser, og
urnegravsteder kræver knap så meget plads som
et kistegravsted.
I arkitektens forslag, er der - efter ønske fra kirkegårdsbrugere - også indarbejdet en plan over plænegravpladser, både til kiste- og urne-begravelser.
Dette kommer til at være i afdeling B, syd for kirken. Her er mikroskopisk smalle gange og en hel
del niveauforskel. Planen er, at afdeling B udlægges i græs - i takt med at gravstederne udløber –
men menighedsrådet vil gerne fastslå i denne 100års plan, at det naturligvis stadig er muligt at blive
begravet ved siden af sin afdøde ægtefælle uden at
skulle begraves i plænen.
Menighedsrådet har godkendt arkitekt Søren Bøgeskovs forslag, og det samme har Provstiet. Da
reguleringsplanen er godkendt, er omlægningen
sat igang. Her følger oversigten over hvilke rækker, der skal udlægges til bredere gange:
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Afdeling A: række nr. 2,5,8,11
Afdeling B: udlægges til plæne, omfattende
rækkerne fra 13-28
Afdeling C: række nr. 31,34,37,40,43
Afdeling D: række nr. 46,49,52,55
Synlige tegn og et alternativ
Det ses allerede tydeligt
på kirkegården, at planen
så småt er under realisering. I de ovennævnte
gange er der lukket for
fornyelser, hvilket i
praksis betyder, at gravstederne sløjfes i takt
med, at fredningsperioden udløber. Indtil omlægningen rigtigt kommer i gang, vil der nødvendigvis være lidt tomt og se rodet ud.
Hvis man har sit familiegravsted i en af de rækker, der skal nedlægges og ønsker at bevare
gravstedet, kan dette flyttes til en nærved liggende ledig plads. Vi er godt klar over, at det
ikke er det samme sted, hvor ens kære ligger
begravet, men dog et alternativ frem for nedlæggelse af gravstedet.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til
graveren på Byrum Kirkegård tlf: 20107090.
Med venlig hilsen Læsø Menighedsråd.

⦿ Vi har måttet tage afsked med:
04.02.18: Tulle Luise Paulsen

ARRANGEMENTKALENDER
Onsdag d. 5. sept. kl. 19.30 -21.30:
Foredrag i Kirkensgaard om St. St. Blicher
v/Poul Holm Bangsgaard.
I samarbejde med FU på Læsø.

Torsdag d. 20. september kl. 14.30 -16.30:
Sogneeftermiddag på Plejehjemmet.
”Sensommersange og sensommerfortællinger”
v/sognepræst Lise Munk Pedersen, Tolne.

Torsdag d. 18. okt. kl. 19.30:
Sogneaften i Kirkensgaard v/Iben Aldal,
præst i Sindal: Brevskriveren Paulus
Apostlen Paulus er én af dem, der i årtierne
umiddelbart efter Jesu død ydede størst bidrag til
forkyndelse og fortolkning af den kristne tro. Han
kom vidt omkring, både geografisk på sine
missionsrejser, såvel som indholdsmæssigt i sine
breve til menighederne, som han havde etableret
eller ønskede at etablere kontakt til.
Hans liv og breve er gennem tiderne blevet
udforsket, diskuteret og brugt til inspiration i en
grad, han nok næppe selv havde forestillet sig.
Vi vil denne aften både se nærmere på temaer i
disse breve og på hans spændende liv generelt.
Dermed kommer vi også til at møde de menigheder, der blev de første modtagere af hans
epistler. Så meget er sikkert: Både brevskriveren
Paulus og hans breves modtagere er et spændende
bekendtskab!

INDRE MISSIONS MØDER
Lørdag d. 22. september kl. 13.30 - 17.30
Indre Missions Hjørring -og Nordøstvendsyssel
kredsen mødes traditionen tro med læsøboerne
i Østerby Missionshus.
Emne: “Sat fri til at leve” samt “Glimt fra mit livs
historie”v/fritidsforkynder Preben Hansen, Nibe.
Sang og musik v Hanne Sohn Christensen,
Aalborg.

06.02.18: Gunnar Pedersen
04.03.18: Grethe Rafn
18.03.18: John Hallerup
01.04.18: Iris Solveig Andersen
08.05.18: Christian Johansen
11.05.18: Flemming Thor Holm
18.05.18: Evald Petersen
20.05.18: Orla Henry Vilsen
29.05.18: Hans Helmer Pedersen
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FILMKRÆS
- starter op igen i efteråret i samarbejde med
Læsø Bio. Aktuelt i oktober og november og
annonceres i Læsø-Posten.
Filmkræsudvalget er vokset og tæller pt.:
Inger Bondesen, Birgit Farrugia, Inge Dam,
Lisbeth Waaentz og Eva Bernhagen.

GUDSTJENESTER I LÆSØ SOGNE
DATO

DAGENS NAVN ØSTERBY KIRKE

1. juli

5. s. e. trinitatis

BYRUM KIRKE

10.00 WNR

3. juli

14.30 Læsø Plejehjem for dets beboere og øens øvrige borgere CBP

4. juli

Syng Solen Ned Vesterø Havn kl. 20.00 CBP. Strengekoret medvirker

8. juli

6. s. e. trinitatis

10.00 CBP
Syng Solen Ned Østerby Havn kl. 20.00 CBP

11. juli
15. juli

7. s. e. trinitatis

10.00 CBP

17. juli

14.30 Læsø Plejehjem for dets beboere og øens øvrige borgere JM

18. juli

Syng Solen Ned Vesterø Havn kl. 20.00 JM

22. juli

8. s. e. trinitatis

10.00 ✶ JM
Syng Solen Ned Østerby Havn kl. 20.00 JM

25. juli
29. juli

9. s. e. trinitatis

10.00 JM
Syng Solen Ned Vesterø Havn kl. 20.00 EB

1. aug.
5. aug.

10. s. e. trinitatis

10.00 EB. Strengekoret medvirker
14.30 Læsø Plejehjem for dets beboere og øens øvrige borgere EB

7. aug.

Syng Solen Ned Østerby Havn kl. 20.00 Strengekoret medvirker EB

8. aug.
12. aug.

11. s. e. trinitatis

14. aug.
19. aug.

10.00 EB
19.30 Tysk/Dansk EB

12. s. e. trinitatis

10.00 ✶ EB

21. aug.

14.30 Læsø Plejehjem for dets beboere og øens øvrige borgere KGS

26. aug.

13. s. e. trinitatis

2. sept.

14. s. e. trinitatis

10.00 KGS
10.00 HK

4. sept.
9. sept.

19.30 Salmemarathon
15. s. e. trinitatis

11.00 Øens HØST gudstjeneste v/ Hedvigs Hus, Østerby ✶ HUSK madkurven EB

12. sept.

19.00 Konfirmandvelkomst EB

16. sept. 16. s. e. trinitatis

10.00 EB. Strengekoret medvirker

23. sept. 17. s. e. trinitatis

10.00 ✶ LMP

25. sept.

14.30 Læsø Plejehjem for dets beboere og øens øvrige borgere EB

30. sept. 18. s. e. trinitatis

10.00 ✶ EB

2. okt.

19.30 Salmemarathon

7. okt.

19. s. e. trinitatis

10.00 EB. Kirkekoret medvirker
14.30 Læsø Plejehjem for dets beboere og øens øvrige borgere AME

9. okt.
14. okt.

20. s. e. trinitatis

21. okt.

21. s. e. trinitatis

10.00 ✶ AME
10.00 IA
14.30 Læsø Plejehjem for dets beboere og øens øvrige borgere EB

23. okt.
28. okt.

22. s. e. trinitatis

10.00 EB

Ændringer sker - og annonceres i Læsø Posten samt på Læsø Kirkers hjemmeside, tillige med aktiviteter for
Babysalmesang & Englebixen/Musikalsk Legestue, Fredagsklub, Kirkekor, Filmkræs og Sognearrangementer m.m.
✶ = Indsamling til: 22/7 Kirkens Korshær. 19/8 Indenlandsk Sømandsmission. 9/9 Kristne i Mellemøsten.
30/9 Øens Fredagsklubber. 14/10 Læsø Kirkers Menighedspleje. Tak for enhver gave til arbejdet!
KIRKETAXI kan benyttes til bl.a. gudstjenester - også på Plejehjemmet og er gratis, bestilles hos Læsø Taxi 30504565
Præste-tjenesten på Læsø: 2.-15/7: Carsten Bøgh Pedersen. 16. - 29/7: Jens Munksgaard. 20. - 26/8: Kristian Gram Schjoldager.
27/8 - 2/9: Hanne Kjeldsen.17.-23/9: Lise Munk Petersen. 8.-14/10: Anna Marie Erbs. 15.-21/10: Iben Aldal. Eva Bernhagen = EB.

Fotoet viser et udsnit af de mange der er mødt op til ”Syng Solen Ned”,
en sommeraften på Østerby Havn.
Det fremgår tydeligt, at mange nyder den skønhed og andagt der er,
ved at synge vore smukke salmer i det fri, en stemningsfuld aften på havnen
ved solnedgang.
Også denne sommer inviterer Læsø Kirker til et antal ”Syng Solen Ned” på havnene
- find de aktuelle datoer inde i bladet.
Fotograf: Inger Nielsen

Syng Solen Ned

