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Læsø Kirker

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

Organist og Kirkesanger

Kirkens Åbningstider

• Øens kirker er åbne dagligt fra kl. 8.00 - 16.00

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: Jørgen 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 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: 19/11, 14/1, 11/2
• 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 gudstjenester i
øens tre kirker
Tag kontakt til
Læsø Taxi Tlf. 3050 4565

Læsø KirkeNyt

GNH

• 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, Anita Vesterdorf og Grethe N. Havnhøj
• Deadline til næste blad: 15. januar 2020
• Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 9717 1122

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

De skjulte talenters holdeplads
Konfirmanderne og jeg er i gang med at

lære hinanden at kende - og i den proces,
skal alle have en personlig ting med og præsentere den. Der skal noget på bordet, og
som et skridt i den retning må du præsentere dig selv. Hvad siger noget om dig, hvad
kan du godt lide at gøre? Alt sammen for at
komme tættere på: hvad er dit talent, hvad
kan du bidrage med til vores fællesskab?
Det er vi nødt til at vide, inden vi får sat alt
det, DU ER, i relation til noget andet, et fællesskab eller Gud. Jeg havde en Prins Valiant
tegneserie med som mit talent, min fortælling.

mine årer? Eller er det, som om der lægger
sig en dyne af afstand imellem os; du bliver
så uendelig fjern, selvom du står lige ved siden af mig. Jeg prøver i tanken at række ud
efter dig, men du ser det ikke. Du hører mig
ikke.
Sådan kan et samliv også være. Det var ikke det, vi havde tænkt, det skulle være. Det
var ikke det, vi ville - men det var sådan,
det blev. Kan man sige, at vi glemte vores
talenter? Vores evne til at få hinanden til at
skinne og lyse, det; der tidligere, havde ført
os sammen?

Konfirmanderne kendte ikke til den navnkundige ridder, og jeg måtte fortælle om,
hvordan jeg blev suget ind i den verden, da
jeg var 9-10 år og befandt mig i den de næste
mange år - og vel aldrig helt har sluppet den.
Det var den spændende verden, i modsætning til denne her. Sådan var det for mig i
brydningstiden fra barn til voksen. Det blev
mit talent at søge tilflugt i en anden verden.
Det passede mig godt med ridderen, der sloges for sine idealer, for sin konge, for sin elskede Aleta, for sit Thule. En mand af ære.
Jeg har aldrig stillet spørgsmålstegn ved den
noble ridders handlinger. Indtil en dag en
medstuderende fortalte mig, at min prins i
grunden var ret så drabelig, og ikke just en
fredens mand. Han behandlede ikke andre
mennesker lige godt. Jeg havde stolet blindt
på ridderens dømmekraft, og kan nu se, at
han også havde sine fejl. Det er ligesom en
forelskelse, ikke?
Man er blind – og helt vildt betaget. Så dukker der nogle ting op, som er mindre kønne.
Hvad gør vi så? Når vores elskede viser en
ubehagelig side frem ved sit inderste væsen,
eller hvis det er mig, der bliver voldskvinden?
Der råber, skriger og skærer tænder. Træder
jeg tilbage og afventer, når raseriet ruller i

Efter romancen med Prins Valiant, der var
lykkelig gift og familiefar, fandt jeg en anden helt, jeg kunne elske og ære. Indtil døden ikke skiller mig fra ham, men faktisk
forener mig med Ham. Det er Guds søn:
KRISTUS. Kristus ser mine talenter, ja, Han
ser også alt det, jeg ikke er særlig stolt af.
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Nyt fra
Han sender mig ud, når jeg mest har lyst til
at grave mig ned i et hul og skjule mig. Så
gør Han noget, der får mig op på hesten igen.

Bliver drømmen til virkelighed?

___________________________________

” Denne klumme har jeg valgt at kalde

”de skjulte talenters holdeplads”, fordi
jeg hørte ordet nævnt for ganske nylig i
en kirkelig sammenhæng og tænkte, at
det var rigtig godt set. Der er masser af
skjulte talenter her på Læsø. Gravet
mere eller mindre dybt ned. Men der er
også mange, som er kommet frem, og
som skinner og lyser op til inspiration for
andre.

“

Jeg kom til at tænke over de skjulte talenter
og holdepladsen. Hvordan får vi de skjulte
talenter gravet op, hvis de da befinder sig
nede i et hul? For ja, der er ressourcer til
stede, og de skal i omløb. De skal sættes fri.
Problemet er, at vi selv kommer til at stå i
vejen for, at det kan ske. Vi mangler tiltro
til os selv, og vores betydning for fællesskabet. Alle har talenter og en rolle at fylde ud.
Hvis vi ikke holder os dette for øje, forbliver
de skjulte talenter skjulte. Ligesom al den viden, al den visdom, et menneske indeholder,
blot forsvinder, hvis man af den ene eller
anden grund ikke får givet talenterne videre.
Vi kan føle os oversete, uopdagede, sat på
standby af livet.
Pointen er, at det er vi ikke. Talenterne er der
jo stadigvæk. Det er stadig dit. Om du så deler det eller ej. Men du kan ikke sidde og vente på, at nogen skal komme og grave det op!
Du må ud og give det videre - som dit bidrag,
din fortælling til denne verden. Jeg er sikker
på, at der er nogen, som vil høre den.
Sognepræst Eva Bernhagen
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For et lille års tid siden kunne alle læse i
Læsø Posten, at menighedsrådet gerne vil
købe den anden halvdel af Kirkensgaard. I
skrivende stund - medio september 2019 står menighedsrådets beslutning om køb af
Kirkensgaard stadig ved magt. For at kunne
realisere drømmen om erhvervelse af hele
Kirkensgaard inkl. annekset, har det været
nødvendigt at sætte alle de aktiver, som menighedsrådet administrerer til salg. Det er de
2 tjenesteboliger beliggende på hhv. Strandvejen 10 og Holmelundsvej 6 samt et knap
8 ha. stort skovareal nord for dyrskuepladsen
og Læsø Børnehus i Byrum, beliggende Doktorvejen 1B, den såkaldte Præstens Skov.
Allerede lige før jul 2018 skrev menighedsrådet under på købsaftalen af Thøgersens
halvdel af Kirkensgaard, dog er den handel
betinget af, at menighedsrådet sælger samtlige aktiver inden 1. april 2020. Der arbejdes
med fuld kraft på at få alle brikker til at falde på plads inden næste forår. Og vi er også
kommet nogle skridt videre med hensyn til
salg af Præstens Skov og Vesterø præstegård.
Læsø Kommune har købt Præstens Skov.
Der er indgået aftale om arealoverførsel,
underskrevet skøde og tinglysning finder
sted inden udgangen af september måned.
At Læsø Kommune overtager skoven, der
henligger som fredsskov, er menighedsrådet meget glad for og veltilfreds med. Det
sikrer den frie adgang til skovområdet, og

menighedsrådet
de der i dag bruger skoven rekreativt, kan
fremover blive ved med at færdes der, sådan
som det altid har været. Den mest nærliggende og naturlige løsning med kommunen som
ejer er på plads.
I august underskrev menighedsrådet købsaftale for Vesterø præstegård, dog er betingelsen for at handlen går i orden, at køber
får solgt sin nuværende ejendom inden jul
dette år. Der er tillige en interesseret køber
til præsteboligen på Holmelundsvej, så mon
ikke kabalen går op inden fristens udløb 1.
april 2020.
Før alle aftaler og handler kan træde i kraft,
er menighedsrådet nødt til at indhente provstiudvalgets behandling og godkendelse af
samtlige sager om køb og salg. Det gør det
hele langsommeligt, men både provst, biskop,
ja, selv kirkeministeriet, har været taget med
på råd og givet god støtte og vejledning.
Når og hvis hele den her transaktion går i
orden, og det håber vi meget og inderligt på,
så vil Læsø menighedsråd foruden den halvdel af Kirkensgaard, der rummer sognehuset,
fremover have en flot og attraktiv embedsbolig til sognepræsten på Læsø i den anden
ende af Kirkensgaard.

Nye kirkegårdsvedtægter på vej

I samarbejde med Astrid, Birgitte og Lone
har undertegnede brugt en halv regnvejrsdag på at lægge den nuværende og gældende kirkegårdsvedtægt ind i Kirkeministeriets
nye skabelon. Samtidig er der tilføjet ændringer, som betyder, at det ikke længere er muligt at få gravminder sat ud i lapidarium efter endt fredningstid og nedlæggelse af gravsted. For år tilbage indførtes den regel, at man
for en 25 årig periode og mod betaling kunne få gravmindet sat i lapidariet. Inden de nye
kirkegårdsvedtægter træder i kraft, skal Provstiudvalget godkende dem og det forventes
at ske dette efterår. Så snart godkendelse

foreligger, vil de nye vedtægter blive lagt på
Læsø Kirkers hjemmeside. Man kan også
henvende sig til graverne for oplysninger.

Bodil Kessler

Gudstjenesteudvikling —
Gudstjenestesamtaler
I folkekirken er der lige nu fokus på
gudstjenesten i fremtiden. Det handler
om refleksioner over den gudstjeneste,
vi har og overvejelser om at afprøve
forandringer i liturgien.
På et menighedsmøde i juni måned
drøftede vi disse initiativer, og
menighedsrådet har haft tre repræsentanter til en gudstjenestekonference
-’’Og ordet blev sang’’- i Haslev.
Inspireret af denne, planlægger vi at
invitere til en gudstjeneste med
efterfølgende gudstjenestesamtale
i kirkensgård om emnet,
med blandt andet følgende spørgsmål:
______________________________

Har vi den gudstjeneste vi ønsker?
⦁ Passer gudstjenesten til kirkelivet

⦁

⦁

her på Læsø i dag?

⦁

Er der elementer vi ønsker at
forny?

Er der ideer til fornyelse inden for
form, sprog og musik?

Arrangementet er ikke fastlagt endnu,
men vil blive offentliggjort i
Læsøposten.
Læsø Menighedsråd / BK
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Libanesisk gæstebud
Den sidste weekend i maj kom to libane-

siske gæster til Læsø. Deres besøg faldt
sammen med friluftsgudstjenesten på Museumsgården, og derfor var der ikke så megen
tid til samtaler og møde med kirkens personale samt frivillige, hvilket ville have været
ønskeligt. Dertil kom også, at vores gæster
først fik indrejsetilladelse 3 dage før ankomsten til Danmark, dette gjorde en planlægning af besøget meget trængt og besværligt.

EH

Det var Ramzi Abou Assali og Linda Macktaby, der gæstede Læsø. Begge er de kristne
fra den presbyterianske/reformerte kirke i Libanon. Ramzi er præst for menigheden i byen
Zahle, og Linda leder en skole for udviklings-

hæmmede børn og unge i Beirut. Under deres besøg på vores ø oplevede vi bl. a. en fantastisk eftermiddag i Østerby Missionshus,
hvor vi kunne konstatere, hvor meget vi faktisk er fælles om. Sange og salmer som f.eks.
Martin Luthers ”Vor Gud han er så fast en
borg”, synges også i Libanon, og mange
elementer fra vores gudstjeneste har vi tilfælles, også selv om gæsterne ikke kommer
fra den evangelisk-lutherske kirke.
Det mellemkirkelige Stiftsråd i Aalborg har
i samarbejde med Danmission arrangeret besøget med det formål at etablere kontakt, dialog og indbyrdes forståelse samt udveksle
synspunkter og erfaringer på tværs af kirkelige retninger og landegrænser. Især Ramzi,
præsten fra Zahle, har et stærkt ønske om en
venskabsrelation til en dansk menighed. Og
det kunne menighederne på Læsø og i Sindal
måske godt samarbejde om…
En meget STOR TAK til alle jer, der på den
ene eller anden måde var med i mødet med
vores libanesiske gæster og gjorde deres korte ophold på Læsø til en god og positiv oplevelse. Præst Ramzi sagde ved afskeden, at
han havde følt sig meget velkommen, og vi
havde vist megen imødekommenhed, ikke
af pligt, men lige fra hjertet.
BK

EH
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Som en snebold der tager form
Mon andre bare lige kan forandre dig, og måden
du gør ting på, de vaner du har - det du vil - nej
vel? Dette oplevede Susanne og Leif Madsen da

GNH

de for 25 år siden, drevet af ønsket om at gøre en
forskel, begyndte at dele mad ud til børn under
det store træ i en park i Nakuru - den fjerde-største by i Kenya. Der var bare aldrig mad nok, så
børnene sloges indbyrdes om det, og ideen lykkedes ikke efter hensigten. Parret indså, at de måtte
finde nogle afrikanere, de kunne samarbejde med
og som kunne hjælpe dem til at forstå kulturen i
landet, og det blev den Kenyanske Filadelfiakirke.
______________________________________

imponerende! Arrangementudvalget gik ’’all in’’
- ja ,der er mange måder at hjælpe på og at brede
kærlighedens evangelium ud, hvis vi øjner mulighederne. Det kunne Lillian og Elmer Haaber, da
de i samråd med familien besluttede at rydde op i
og omkring deres hjem i 2013. Pengene fra loppesalget er gået ubeskåret til Kenya - bl.a. som støtte
til opbygning af drengehjemmet. Mange ting har
skiftet hænder gennem årene i Elmers loppemarked og som han siger: ’’ fra at folk er kommet med
bagagerummet eller traileren fyldt af ting og sager til salget, blev det også ind imellem til et: hallo, kan du komme og hente?…’’

” Man skal ikke bare tro, at man kan kom-

me og fortælle dem nogle ting! Nej, man må
ned og mærke, at vi er venner - at vi er på
samme spor, og så kunne vi vise dem Jesusfilm og fortælle dem om Guds kærlighed

“

Behovene viste sig store, og tiltagene voksede som
en snebold, der begynder at tage form og bare løber og bliver større. Idag foregår dagligdagen på
NLAI (New Life Africa International) i 4 velbyggede institutioner som huser og har kontakt med
ca. 800 børn, unge og mødre. Et tilbud om undervisning og et hjem til de mange mennesker, som
er fattige på mad og tøj - men også kærlighed.
Susanne rører hjerterne, da hun fortæller, hvilken
betydning det har for børnene på NLAI, at få et
knus og vide, der f.eks. findes et foto af dem på opslagstavlen hos familier i Danmark, Island, Færøerne, Australien, England og USA.
Nogle sønderjyske børn var blandt de første, som
via påskebuketter de solgte lokalt, samlede penge
ind til formålet. Til denne Læsø-sogneaften i sept.
spiste vi en lækker afrikansk ret: Biryani, og de
50,- kr. vi hver betalte, gik ubeskåret til NLAI -

GNH

Peter Bondesen på 28 år
stod en dag i Elmers loppelade og købte en cykel til
sin svoger. Peter var ikke
kommet ind på sit ønskede
studie, og hvad skulle han så
lige? Jo, efter en snak med
Elmer, som formidlede konGNH
takt til Susanne og Leif, blev
han rejseklar og 13. okt. - 12. jan. er hans adresse
hos NLAI i Nakuru som volontør i 3 mdr. Både
han og skolekammeraten David Strøm, som tidligere har været der, har lovet at opdatere os med nyt
fra Kenya ved en senere lejlighed - vi glæder os.
Initiativtagerne bag NLAI har lært sig, at det altid er
godt at spørge: Hvad siger du? Har du nogen forslag? - når noget eller nogen skal korrigeres. Det
er nok et nyttigt råd til enhver, der står for en samarbejdsopgave - om det så er ude eller hjemme.
Rig og velsignet rejse til Peter. Organisationens
arbejde kan følges på: www.newlife-africa.org
eller FaceBook: newlifeafricainternational.
GNH.
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Fra kors og fisk i hulekirkerne
Symboler, billeder, og

skulpturer har hørt til i kirken helt tilbage fra de første
kristne menigheder. Korset,
der symboliserer Jesu lidelse, død og opstandelse, er det
helt centrale budskab i kristendommen. Fisken er blevet
brugt af de første menigheder som symbol for deres
fælles tilhørsforhold til den
kristne tro. På græsk rummer
ordet fisk forbogstaverne i
sætningen ”Jesus Kristus
Guds søn Frelseren”. I dag
bruger vi stadig de to symboler til at signalere, at vi
tilhører den kristne tro.
Billeder og skulpturer kom
også tidligt ind i kirkekunsten, som en visualisering
af evangeliet, med portrætter af Gud, Jesus, englene,
apostlene, en række helgener og den onde fyrste. En
række kristne begivenheder
blev også visualiseret som
f.eks. korsfæstelsen, opstandelsen og Kristi himmelfart.

GNH
Opstandelsen - Annette Tjeen
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Der er også meget kristen
kunst, der ikke er placeret i
kirkerne, men f.eks. som her
på Læsø i den tilhørende
sognegård. Her kan eksempelvis ses Marinus Nielsens
maleri af Byrum Kirke, Annette Tjeens to malerier af
’’Korsfæstelsen’’ og ’’Opstandelsen’’ og to træskærerarbejder af Henning Threms.
Det sidst ankomne maleri
er Jonas Wickmanns fra
2018, som han kalder
”Strimma – Ljus – Hopp.
Kirkekunst har været udført af alle typer håndværksmestre op gennem tiden.:
Malere - som eksempler kan
nævnes freskerne i hulekirkerne i Kappadokien, som
er noget af det ældste, Leonardo da Vincis billede af
nadveren og Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg domkirke.
Billedhuggere - Bertel
Thorvaldsens Jesusfigur i
Vor Frue kirke i København.
Nogle af de første, vi kender
her på Læsø, var stenmestre,
som vi blandt andet kender
fra Vesterø kirkes døbefont
fra ca. 1300, der er prydet
med tovstave.
Kalkmalerimestre, kendt som
værksteder. Kalkmalerier er
malet over en periode på mere end 500 år. I dag bedst
kendt fra middelalderkirkerne, men blev også benyttet
på slotte og store herregårde.
Vi kender Sæbyværkstedet
fra Vesterø Kirkes kalkma-

lerier fra ca. 1510-1520. De
viser de hellige tre konger,
der som de jordiske konger,
tilbeder jesusbarnet - den
himmelske konge.
Træsnidere har blandt andet
lavet de smukke fløjaltertavler, som vi kender dem
fra Byrum og Vesterø Kirker. Her skal også nævnes
skabet med Sct. Barbara også fra før reformationen, som
er en af de 14 nødhjælpere.
Hun afbildes altid med et
tårn, som er hendes kendetegn, fordi hun blev muret
inde af sin far, da hun ikke
ville opgive sin kristne tro.
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Hun blev Læsøs Skytsengel,
da hun kunne betvinge storm
og hav. De lidt yngre store
barokke epitafier både i Byrum og Vesterø er voluminøse i ornamentikken. De
to af dem viser blandt andet
de fire evangelister med tilhørende kendetegn - kaldet
attributter.

til Opstandelse med Guds hånd
Efter reformationen blev store mængder katolsk kirkekunst destrueret, og mange kalkmalerier kalket over med hvid kalk, men her på
Læsø gik man ikke helt så drastisk til værks.
I Vesterø Kirke har vi bevaret fløjaltertavlen
og kalkmalerierne på hvælvingerne i koret,
som med stor sandsynlighed ikke har været
kalket over. De mindre religiøse motiver længere nede i hvælvingerne, har været kalket
over.

Det kan varmt anbefales at gå ind på hjemmesiden: www.modernekirkekunst.dk, for at se
de mange smukke kirkekunstudsmykninger,
der er lavet i nyere tid faktisk fra 1945.
Til sidst skal nævnes overvejelserne da Skelager Kirke blev bygget og indviet i 1990.

I Østerby Kirke ses Marinus Nielsens kopi af
Carl Blochs ”Opstandelsen” som altertavle.
På væggen bag alteret er der yderligere to
billeder med motiver fra det nye testamente,
til venstre beretningen om ”Martha og Maria”
og til højre ”Vandringen på søen”. Malet af
kaptajn og kunstmaler Hans Nielsen.
I den moderne kirkekunst er det symbolikken, der dominerer. Kendte kunstneres værker kan i dag ses i adskillige danske kirker,
både nye og gamle kirker. Per Kirkeby, som
jo er kendt her på Læsø har udsmykket Frejlev Kirke ved Aalborg.
AEV

Simon Aaen er en spændende yngre maler,
der har lavet altertavlen i Thyregod kirke,samt et billede til Haldum kirkes våbenhus.

”Oprindelig stod Skelager Kirke uden anden
udsmykning end dekorationerne på inventar
og gulv. Kirken var et rent, billedfrit rum,
hvor menigheden kunne danne sine egne billeder ved hjælp af det hørte ord. Men langsomt opstod et behov for en billedmæssig fortolkning af kristendommen, som samtidig
kunne være et centralt æstetisk punkt, hvor
øjet kunne finde hvile”.
Man valgte efter en prøvetid i 1997 et billede af Arne Haugen Sørensen, som forestiller Gud Faders hænder, som løfter
Kristus op af graven til varme og liv.
Graven er hele verdens og alle menneskers
grav. De har hermed fået flere centrale
kristne motiver i ét billede.
Anita Vesterdorf / Olav Juul
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Cilla Jahns forelskelse

Da vi her på redaktionen valgte at fokusere
på kirke og kunst, var det oplagt at kigge indenfor hos kunsthistoriker Cilla Jahn, der er
en virkelig kapacitet på området.
”At skrive om kunst og kirke er så bredt et
emne, at det kræver en doktorafhandling.
At skrive om Gud og kunst er endnu større. Da Gud skabte mennesket i sit eget billede, blev mennesket givet det største af alt:
naturen, lyset og mørket, som vi tager imod
og forvalter efter vore individuelle behov.
Gud er gennem naturen en inspiration til
kunsten, der således bliver et redskab, der
kan formidle nogle ting”, udtrykker hun det.
”Vi lever i den bedste verden af alle verdener, vi lever i lyset her i Norden. Jeg er så
taknemmelig for Læsø – for lyset her – for
roen – den rene luft – det rene hav – og en
uendelig natur. Læsø er et mini Paradis på
jorden”.

I stort set det meste af sit 70-årige liv har

Cilla Jahn været forelsket i kunsten, og i mere end tre årtier har hun arbejdet med at formidle den ud til så mange mennesker som muligt. En enkel og venlig hverdagskunst, som
betragteren kan forstå, føle sig tryg ved og
glæde sig over. Som kunstregissør har hun
med utrættelig ildhu været koordinator mellem bygherre/arkitekter og kunstnere, når der
skulle skabes unikke kunstmiljøer, udvikles
og gennemføres helhedsløsninger for bebyggelser og offentlige miljøer – først som ansat ved HSB, Stockholm, hvor hun var kunstansvarlig for hovedstaden og yderligere et
dusin kommuner og siden som selvstændig
i firmaet ”Art Line” i villaen i Skurusundet
i den Stockholmske skærgård.

Mød her Cilla Jahn, der også i sit smukke
og unikke hjem er omgivet af skulpturer,
malerier og relieffer – deriblandt kunst
med stor åndelighed og kristne symboler.

EH

Lena Lervik’s Skyddsmantel Madonnan
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Også Læsø er beriget med tre bronceskulpturer, som Cilla og hendes mand, Kenneth
Haukaas, i 2002 donerede til øen som en påskønnelse for alle de gode oplevelser, parret
har haft her gennem årene. I Vesterø, Kent
Ullbergs ”Havsvind”, i Byrum, Aline Magnussons ”Grislingen” og i Østerby, Mats
Åbergs ”Skibshunden”.

i kunsten og Læsø
En særlig gave til den ø, som hun har haft et
forelsket, smukt og varigt forhold til, siden
hun som otteårig gæstede den for allerførste
gang i selskab med sin lillebror og deres far,
Gösta Jahn. Øen, hvor hun i 1957 kom på ferie i Østerby, hvor hun i mange år byttede
sommerbolig med en dansk redaktør, og hvor
hun sammen med sin mand skulle blive ejer
af en af de smukkeste grunde øst for Vesterø
havn med en fortryllende havudsigt og en ældre sommerbeboelse, der i dag er revet ned og
erstattet af familiens drømmehus.
Men hvem er hun egentlig, dette fascinerende og elskelige menneske, der har et alenlangt
CV, har modtaget pris som årets Stockholmer,
har skrevet en del bøger, er kendt viden om i
kunstner kredse og som også præger kunstmiljøet på Læsø, hvor hun har en bestyrelsespost i den lokale kunstforening.
Cilla Jahn er født i Stockholm, og måske lå
det allerede dengang i kortene, at hun skulle
komme til at tjene sin by og fædreland gennem kunsten. Hendes mor var finsk krigsveteran, hendes far, den 30 år ældre komponist og
kunstner Gösta Jahn. Hun fik en privilegeret
start i livet, hvor hendes opvækst prægedes
af, at hun havde en kunstner-far. – Hver morgen vågnede jeg til lyden af Chopin, Scalatti
og Bach, om eftermiddagen var det Brahms
og Beethoven – han sad dagligt og spillede
4-5 timer. Når han malede, oplevede jeg
”duften af farverne” - hans venner og alt
hvad han omgikkes var lig med kunst.
Senere tog han mig med på koncertturneer i
Europa og USA, og således fik jeg mulighed
for at møde datidens kendte musikere, kunstnere og forfattere i forskellige sammenhænge,
fortæller hun.
Ægteskabet mellem hendes mor, der kom fra
et krigshærget land, og som ganske ung også
selv havde deltaget i den finsk - russiske vinterkrig, og faderen, der – med Cilla`s egne

ord – var født med en sølvske i munden, holdt
imidlertid ikke. Efter skilsmissen, som også
forandrede meget for de to børn, boede de hos
moderen i Stockholm. Hun blev Sveriges første kvindelige klockare (kirketjener) i Gustav
Vasa forsamlingen. Hun var egentlig en stærk
kvinde, men bar på nogle traumer fra krigen
og havde ind imellem store problemer, som
hun hentede hjælp til gennem sin stærke
Gudstro.
Cilla kom ved det brudte familiemønster til at
opleve en videre opvækst i to ulige verdener,
men blev også ”løftet op”, så hun fik følelsen
af at være noget værd.
_________________________________

” Har man en far, der fortæller, at alt

det, man gør, er fantastisk, så tror man selv
på, at man er fantastisk, og det rækker

“

Den dag Cilla Jahn skulle vælge et studie, lyttede hun også til ham, da han foreslog kunsthistorie:”For lærer du det, så forstår du, hvordan samfundet fungerer”. Hun var en flink
pige, som gjorde hvad farmand sagde, og hun
har aldrig fortrudt. Hun fik sine kandidateksamener, blev gift og fik to drenge, var hjemmegående om dagen og holdt om aftenen foredrag i kunsthistorie. Efter nogle år stod mulighederne pludselig åbne for den engagerede
og målbevidste kvinde – og så tog karrieren
fart. I start 90`erne var hun koordinator for
over 80 kunstnere, som alle arbejdede med
forskellige projekter for HSB. Opgaverne har
siden været utallige og kontakterne til kunstnerne ligeså. Hendes indsats for at forskønne
og give nyt liv til beboelsesområder og offentlige miljøer med kunstneriske udsmykninger har været imponerende, og uanset om
der er tale om fine skulpturer eller glade blomstermalede facader, er målet det samme: At
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’’Gud Fader på himmelbuen’’
give den store del af befolkningen, som ikke selv søger
udstillinger og gallerier, en
mulighed for at møde kunsten
i nærmiljøet.
Hun har blandt andet fået
ideerne og haft ansvaret for
adskillige projekter i Nackaområdet i Stockholm. Et af
de mest imponerende, som
hun modtog Svenska Dagbladets udmærkelse ”Årets
Stockholmska” for, er projektet ”Gud Fader på himmelbuen”. En ca.23 meter
høj stål og bronze skulptur
lavet af Marshall Fredericks
efter skitse af hans læremester, den svenske
billedhugger Carl Milles.

og præsenterer Gud stående
højst oppe på en 18 meter høj
bue, der skal forestille himmelhvælvingen. Ved dens fod
står en engel og rækker stjerner op til Gud Fader, der placerer dem på himmelen.
Cilla fik ideen, ja, nærmest
åbenbaringen, da hun så Milles skitse, som oprindelig var
tænkt som skulptur ved FN
bygningen. Nu blev det så –
40 år efter den store billedhuggers død – stockholmerne, der fik glæde af den.
Cillas andel i denne proces
har været afgørende, og det
fløj om hende med flotte superlativer som entusiastisk,
passioneret og kreativ i forbindelse hermed.
Efter endnu et møde med en
stor kunstner, hvilke der som
nævnt har været rigtig mange
af, blev hun i tiden omkring
millenniumskiftet inspireret
til at skrive om 80 af dem.
Arbejdsbetingelserne kunne
ikke være bedre, idet hun med
et stipendiat i hånden, kunne
fordybe sig om manuskriptet
i den svenske forfatter Axel
Munthes fredfyldte helle
”Villa San Michelle” på den
italienske ø Capri, som han
ved sin død testamenterede
til den svenske stat. Bogen
”Möten med konstnarer”
udkom i 2002.

Den står på molen i bådehavnen ved Nacka strand ved
indsejlingen til Stockholm
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Den litterære åre stoppede
ikke her, i 2008 udgav hun
et par digtsamlinger, notitser og refleksioner af Cilla

og Gösta Jahn – heriblandt
nogle digte, faderen skrev på
Læsø. For tre år siden udgav
hun tre skønlitterære bøger,
der beskriver tre kvindeskæbner i løbet af tre århundrede i tre forskellige
lande. I 12 år arbejdede hun
periodevis med bøgerne og
researchede i museer og arkiver og rejste til de steder,
hvor handlingen skulle udspilles for at gøre bøgerne så
autentiske som muligt – uanset om det drejede sig om
Finland i 1600-tallet, Italien
i 1700-tallet eller Amerika i
1800-tallet.
Selv om Cilla Jahn stadig er
aktiv som koordinator og
stadig har booket sin kalender, var det kæmpestort, da
ringen ligesom blev sluttet,
og hun til sin 70 års fødselsdag i marts fik sit helt eget
arkiv. Hendes livsværk i
hverdags-kunstens tjeneste
findes nu samlet på Skissarnas Museum ( Skitse museet)
i Lund. Her har hun sit arkiv, indeholdende breve, aftaler, tegninger, kataloger,
skitser, fotografier og presseklip fra et langt arbejdsliv
’’ flottere fødselsdagsgave
kunne jeg ikke havde ønsket mig ’’, siger den passionerede kunstelsker, der
har været med til at forskønne store dele af Stockholm
og dermed sat sine aftryk til
eftertiden.
Kirsten Melchjorsen

Tid til at nærme sig Gud
Atter tilbydes Taizé an-

dagt på Læsø i Byrum
Kirke kl. 16.30 en gang om
måneden. Alle er velkomne
til denne særlige og enkle
form for gudstjeneste, der
ikke kræver forkundskab.
Her kan du lade roen falde
på efter en travl tid og
’’tanke op’’.

MG

En Taizé andagt er meget
stemningsfuld og varer ca.
45 min. Den er opbygget
over 7-8 Taizé-sange, ledsaget af klaver, to korte bibellæsninger, bøn og stilhed.
Der er ingen prædiken; tekstlæsningerne taler for sig og
understøttes gennem sangene, som er iørefaldende,
korte og lette at lære. De
gentages mange gange - så
mange, at du til sidst ikke
synger med hovedet og forstanden - men fyldes af
sangen. (To af Taizé-sangene har fået plads i Folkekirkens salmebog).

Taizé andagter har bredt
sig fra den lille sydfranske
landsby Taizé og ud over
verden. Taizé er et klosterlignede, økumenisk broderfælleskab grundlagt i
1940'erne og besøges af op
mod 100.000 gæster hvert
år. En årsag kan være, at
den giver nutidens fortravlede mennekser mulighed
for i ro, stilhed og enkelhed at nærme sig Gud.
Nogle mennesker, der har
oplevet Taizé og Taizésange, udtrykker, at det
hjalp med at rykke ’’troen
fra hovedet ned i hjertet’’.
Andre mennesker, der har
besøgt Taizé-andagter beskriver blot deres oplevelser med ordene ’’refugium’’ eller ’’at tanke op’’,
at komme til stilhed og ro.
Matthias Grün

Onsdage med Taizéandagt:
20. november
18. december
8. januar
12. februar
11. marts

Læsø Kirker har fået foræret syv malerier af billedkunstner Lone Ramtung fra
Galleri Rosenlund. En meget spændende og flot gave,
som vi er dybt taknemmelige for, og som vi deler på
dette kirkeblads for – og
bagside.
Lone Ramtung fortæller:
’’Sognepræst Anna Marie
Erbs kontaktede mig
forrige sommer, for at høre
om jeg eventuelt havde
interesse i at udstille 30
malerier i Johanneskirken i
Brørup. Hun kender mit
navn og malerier fra tidligere udstillinger i landet, og
denne var planlagt til efteråret 2018. Jeg ville gerne
deltage og gik i gang med at
skitsere motiverne, som
skulle afspejle de kirkelige
handlinger og livet i og omkring kirken. Da malerierne
skulle placeres i selve kirkerummet, skulle farvevalget være så afdæmpet,
at de ikke kom til at distrahere kirkegængerne.
Opgaven var tidskrævende
og måske også en rigelig
stor mundfuld lige midt i
højsæsonen.
(fortsættes side 24)
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Fællesskab der rækker
Hvad er recepten på en vellykket sogneudflugt? I de efterhånden 15 år Læsø kirkerne
har haft et fælles menighedsråd, er det hvert
år lykkedes at stable en sådan på benene, og
denne augustsøndag var ingen undtagelse.

Efter en berigende gudstjeneste, hvor sjælen
fik en god saltvandsindsprøjtning, steg man
”ombord” på en til lejligheden booket bus med
en veloplagt chauffør, der guidede professionelt og underholdt humoristisk med lokale
anekdoter, med en ligeså veloplagt og engageret menighedsrådsformand og en fotograferende næstformand, der forevigede dagen.

EH

EH

Man indtog et af øens mange bud på et lækkert stjerneskud – denne gang et såkaldt Nygårdsskud m/ rødspætter og laks. Man kørte
ud i den smukke Læsø-natur, hvor det lilla

lyngtæppe blomstrede som aldrig før, man
oplevede øens sidste nye erhvervelser og tiltag, og man fyldte bussen med 30 – om ikke
forventningsfulde, så i hvert fald glade og
positive deltagere.

EH

På turen fik jeg en dejlig snak med Hanne
Heiden, der påpegede, hvor velsignede vi er
med vores dejlige præst. Hanne er fra Aarup
på Vestfyn og havde allerede hjemmefra tilmeldt sig til sommerens udflugt. Siden 2000
har hun og hendes mand ferieret på Læsø
mindst 14 dage hver sommer i lejet hus. De
er begge golfentusiaster og nyder at spille på
Læsø Seaside Golfklubs bane, som de betragter som en af landets bedste og smukkeste,
ligesom de nyder havets friske råvarer og
kantarellerne. Hanne, der p.t. er gangbesværet på grund af fem knæoperationer og må bevæge sig rundt ved hjælp af et par krykker,
fortalte også, at hun hvert år har deltaget i
øens gudstjenester og har glæder sig over
Læsø præsternes forkyndelse. De første man-

EH
Side !14

udenfor kirkens mure
ge år var det Johs. Christoffersen, som hun
havde fået anbefalet af sin daværende præst i
Sct. Hans kirke i Odense. – de senere år har
det været Eva Bernhagen, som hun ligeledes
betegner som en personlig troende præst og
hvis forkyndelse, hun sætter stor pris på.

I Odense, ca. 25 km fra Aarup, søgte jeg ind
på domkirkens ”teologi for lægfolk”, fik undervisning i kirkehistorie, dogmatik, i det
gamle og ny testamente og opdagede hvem
Luther var, men fik også råd om at søge ind i
Sct. Hans kirke, som havde en troende indremissionsk præst. Den gamle Johanitter kirke
fra 1100 tallet er en af landets bedst besøgte
kirker med næsten 200 mennesker til gudstjeneste og fra første søndag, hvor jeg deltog i
kirkekaffen, mødte jeg mennesker, som gerne
ville fortælle ”hvad de troede på”. En stor
ung menighed, som for de flestes vedkommende bor uden for sognet, unge studerende og børnefamilier, der ligesom jeg har
løst sognebånd hertil.

EH

Ved Horneks Odde, hvor vi nød den fantastiske havudsigt gennem de nyopstillede store
kikkerter – og efter en lille snak med en af
vore lokale tængemænd, Essam, og hans syriske ven Kasem fra Aalborg, der slappede af
med deres vandpibe i de kønne omgivelser,
fortsatte Hanne Heiden sin beretning om
mange års søgen efter en sand kristen
forkyndelse.
__________________________________

” Det var først, da min datter og jeg kom

til tro, at jeg blev klar over, hvor meget jeg
var blevet snydt for, selvom jeg jævnligt
kom i min egen sognekirke gennem mange
år. Jeg vidste intet om kristendommen og
ville jo gerne finde ud af, hvorfor et menneske ”stod der søndag efter søndag på en
prædikestol”.

“

Men i mange år hørte jeg kun Evangeliet blive læst op, som præsten har pligt til, og da der
ikke blev prædiket over det, blev jeg ikke
klogere.

EH

For mig er det essentielt, at forkynderen skal
tro på Jesus som Frelseren, og derfor har det
betydet så meget for mig at møde jeres præst
i dag og selv kunne fortælle hende, hvor glad
jeg har været for at høre hendes prædiken og
se den store menighed, som helt naturligt
kom til alterbordet. Det har været dejligt at
være med på jeres sogneudflugt og for en kort
stund at have været en del af jeres menighed,
opleve jeres fællesskab og blive taget godt imod, siger Hanne Heiden med en varm tak.
Kirsten Melchjorsen.

_
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Af jord er du kommet, til jord skal du…
Ofte spørges hvad forskellen er mellem en

med den efterladtes pårørende, så den derved bliver mere personlig og kan omhandle både afdødes liv og det kristne håb om opstandelsen.

Kirkelig begravelse eller bisættelse er begge et
afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den
ven, som er død. Når man har mistet, kan man
komme til den kirkelige begravelse eller bisættelse for at sige et sidste farvel. Ved begge højtideligheder bliver der sagt tak for den dødes liv og for
alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham
eller hende. Der bliver sat ord på sorgen over det,
vi har mistet eller aldrig fik, og vi hører, hvad det
kristne budskab har at sige til mennesker, som sørger og savner. Præsten kaster jord på kisten og beder en bøn med tak til Gud for det håb, mennesket
har fået gennem Jesu opstandelse fra de døde.
Den samme bøn bliver bedt før dåben. På den
måde begynder og slutter et kristent menneskes
liv på jorden med tak.
Den grundlæggende forskel på de to ritualer er,
at en begravelse afsluttes ved, at kisten sænkes i
jorden, mens en bisættelse afsluttes ved, at kisten
køres til krematoriet.

Efter talen og endnu en salme adskiller bisættelses- og begravelses-ritualet sig fra hinanden:

begravelse og en bisættelse?

Ved begravelse bæres kisten nu ud af kirken og
ud til gravstedet, hvor gæsterne følger efter i stilhed og samles omkring graven. Ved gravstedet
er de pårørende med til at sænke kisten i jorden.
Præsten beder igen en bøn, og derefter foregår
jordpåkastelsen, hvor præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene:’’af jord er du kommet,
til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå’’.
Som afslutning bedes fadervor i kor, præsten lyser velsignelsen, og ritualet ved graven afsluttes
oftest med en salme.

GNH

Ved bisættelsen foregår jordpåkastelsen inde i
kirkerummet. Præsten kaster jord på kisten tre
gange med ordene: ’’af jord er du kommet, til
jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå’’.
Præsten lyser velsignelsen, og alle beder fadervor.
GNH

Ritualerne ved begge handlinger ligner meget
hinanden, men antallet af Bibellæsninger og salmer kan variere og aftales altid mellem pårørende og præst. Det er også i begge situationer ofte
nære pårørende til den afdøde, der er de 6 som
bærer kisten.
Både begravelse og bisættelse begynder med et
musikstykke som organisten spiller - kaldet præludium, imens kan gæsterne samle tankerne og
derefter synge en salme sammen. Ved alteret hilser præsten alle i kirken, beder en bøn og læser
en Bibeltekst, hvorefter endnu en salme synges.
Efter anden salme holder præsten en tale for afdøde. Talen tager oftest udgangspunkt i samtalen
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Efter jordpåkastelsen synges atter en salme, før
kisten bæres ud til rustvognen, som venter udenfor kirken. De øvrige gæster ved bisættelsen følger efter i stilhed og tager afsked ved rustvognen.
Imens slår kirkeklokken ni bedeslag. En bisættelse afsluttes som tidligere nævnt ved, at rustvognen kører væk med kisten, men modsat begravelsen får den endnu en afslutning den dag, hvor
kisten er blevet brændt, og urnen kan sænkes i
graven. Ca. en uge efter bisættelsen modtager
kirkegården urnen, og personalet kontakter pårørende for at aftale en tid til urne-nedsættelse.
Nogen tidsfrist for opbevaring af urnen i kapellet
er der ikke og der kan være forskellige hensyn at
tage, f.eks. famile bosat i udlandet der først skal

der først skal rejse hjem. Når dato og tid for urnenedsættelse oprinder, kan pårørende mødes
ved urnegravstedet og tage endeligt afsked med
den døde.
På Læsø foregår en bisættelse ved at kisten bæres
eller køres på en lille vogn ind i kirken, enten fra
kapellet eller direkte fra rustvognen , hvis afdøde døde på sygehuset.

Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed,
hvad er det, der sker?
Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed,
hvad er det, du ser?
Hvad er det, der fører på kirkegårdsgangen
de langsomme fodtrin mod lyset og sangen?

Efter højtideligheden venter rustvognen foran
kirken, og hele følget følger - deraf navnet - afdøde ud af kirken og står afventende, mens rustvognen kører fra kirken mod færgen til krematoriet i Hjørring.

Det er Allehelgen, den dag, hvor vi mindes
de døde, som trods de trusler, det mørke, den
smerte, der findes, blev livslys for os.
Den dag, hvor vi standser vor køben og sælgen
og mindes de døde, det er Allehelgen.

Tidspunktet for en bisættelse planlægges, så det
passer bedst muligt med færgetid. Dette aftales
altid mellem pårørende, bedemand, præst og det
øvrige kirkepersonale. I så fald færgen måtte være aflyst, sættes kisten tilbage på køl i kapellet,
naturligvis efter aftale med de pårørende.
Bedemanden afrejser Læsø så snart det er muligt.
Når urnen skal sættes ned på kirkegården, har vi
forskellige muligheder. Der er individuelle urnegravsteder, hvor mindesten og blomster mv. må
sættes, der er fællesplæne med plænesten, der er
anonyme gravsteder, hvor man ikke må sætte mindesten (navnesten), og endelig kan urnen nedsættes i et eksisterende kistegravsted.
En anden mulighed er askespredning over åbent
hav. Den afdøde skal skrifteligt have tilkendegivet
ønske herom. Dette kan kun afviges, hvis der ikke hersker nogen tvivl om, at det vitterligt var
afdødes ønske, og pårørende skal da underskrive
et tro og love dokument ved bedemanden. På Læsø foregår aske-spredning oftest fra Læsø-færgen,
Seadog eller en privat båd. Det skal foregå min.
200 meter fra land og må ikke vække opsigt.
Man kan også ansøge om at nedsætte urne på privat grund, dog på min. 5000 m2. Efterfølgende
skal der tinglyses en deklaration på ejendommen
med forbud mod at grave på stedet de næste 10 år.

GNH

Fredningstiden på en urne er 10 år. Urner, der skal
nedsættes, må kun være fremstillet af forgængeligt materiale og det et er ikke tilladt for private
at opbevare urner.

Hans Anker Jørgensen

Åben invitation til Mindedag for alle vore
døde - Alle Helgens søndag d. 3. nov. 2019

EB

Alle med relation til de mennesker, der er
døde på Læsø siden efteråret 2018, inviteres
per brev til at deltage i mindegudstjeneste
søndag d. 3. november
kl. 15.00 i Byrum Kirke
Vi mindes ved lystænding og oplæsning af
navnene på de, der er gået bort
i det forgangne år.
Alle helgen er en dag med sit eget særpræg,
den dag i kirkeåret, hvor vi samles i kirken
for at mindes vore døde.
Det er dermed en mindedag for alle de
mennesker, vi hver især har mistet i vort liv.
Enhver der måtte ønske at deltage er
velkommen. Giv derfor gerne invitationen
videre!

Graver Astrid Petersen / red. GNH
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Det sker i sognene
Sømandskredsmøde tirsdag 5. november kl. 19.30 i Østerby Missionshus:
Man er velkommen til denne aften at medbringe en julegave. Mødets taler:
Sømandsmissionær Leif Rasmussen, tager gerne gaven med til søens folk.

Salmemaraton i Den Danske Salmebog tirsdage kl. 19.30 i Byrum kirke:
Måske kender du ingen af salmerne, måske mange af dem? Der er næppe nogen, der
på stedet kan synge dem alle - eller har sunget dem alle? På Læsø praktiseres salmemaraton henover efterår og vinter. Vi er igang med at synge salmebogen igennem
fra først til sidst under ledelse af organist Kasper Køhl Jensen.
Kom og syng følgende tirsdage: 12. november - 14. januar - 11. februar - 10. marts
Sogneaften torsdag 14. november kl. 19.30 i Sognehuset Kirkensgaard:
Hvilket emne pastor emeritus Niels Kirketerp indvier os i,
vil kunne læses nærmere om i Læsø Posten.

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg mandag 25. november kl. 18.00 Hjallerup Kro:
Fri adgang - men tilmelding senest 20. nov. på aalborgstift.dk/mellemkirkeligt
hvor du finder flere informationer. Der indledes med fælles måltid og serveres
te og kaffe. Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen: ,, International inspiration til
folkekirkens tværkulturelle udfordringer’’, samt indlæg om:
⦁ Fire unge nordjyders deltagelse i Taize-Libanon møde i Beirut
⦁ Otte libaneseres besøg i en række sogne i Aalborg Stift ’
⦁ En dugfrisk rapport fra en studietur til Finland i september 2019
Adventsfest fredag 29. november kl. 19.00 i Østerby Missionshus:
Børnene fra fredagsklubben går Lucia m.m. og der er amerikansk lotteri,
kaffebord og hygge. Kom glad både lille og stor.
Aflevering af evt. sponsor - gevinster til lotteriet kan aftales forud med klublederne.
Sogneeftermiddag tirsdag 3. december kl. 14.30 med adventshygge på Plejehjemmet:
Med musikalske indslag fra vore lokale musikere og sangere skulle adventsstemningen gerne brede sig, mens vi lytter til fortælling og i fællesskab synger
årstidens velkendte melodier samt nyder bagværk, godter og frugt.
Filmkræs - tirsdag 3. december kl. 19.00 vises ”Beat the drum” i Læsø BIO:
Afrika, AIDS og fattigdom opleves gennem Musa der kun er 9 år
gammel, da en mystisk sygdom rammer hans landsby og med ét
slag gør ham forældreløs. Med en tromme, han har fået af sin far,
drager han afsted til Johannesburg, hvor han håber at kunne få hjælp af sin onkel.
Selv om Musa blot er en lille dreng, så kommer hans rejse til storbyen og den viden, han dér får
om sygdommen til at gøre en forskel og tænde et spinkelt håb for fremtiden…..
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Det sker i sognene
Juletræsfest søndag 29. december kl. 15.00 i Østerby Missionshus:
Tag hele familien med til Fredagsklubbernes juletræsfest
til sang og leg omkring træet og en god fortælling, julegodter og hygge.

Evangelisk Alliance-bedeuge 7. - 8. -9 . januar 2020 kl. 19.30 i temaet: På vejen hjem!
Hvert år samles kristne mennesker, fra alle kirkesamfund over hele verden, til bønsfællesskab i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance. Også i Danmark
giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed
og ønsket om at bede for vores land og vores verden.
Tirsdag 7. januar i Kirkensgaard v/ Johannes Christoffersen
Onsdag 8. januar i Østerby Missionshus v/ Johannes Christoffersen
Torsdag 9. januar i Østerby Missionshus v/ Eva Bernhagen
Filmkræs - tirsdag 21. januar kl. 19.00 vises ”Life as a house” i Læsø BIO:
Hjertevarm og humoristisk film om en mand, der i årevis har bygget de flotteste huse i model på sit arbejde - og nu står uden job
med kun én drøm tilbage: At genopbygge sit eget hus. Ikke alene
bliver drømmen langsomt til virkelighed - men Kevin Kline, i rollen som George Monroe, formår også at genopbygge hele verden omkring sig……….
Sogneeftermiddag tirsdag 4. februar kl. 14.30 på Plejehjemmet:
Et par hyggelige og underholdende timer med kaffebord og lækkert hjemmebag.
Saltsyder Poul fortæller historier og Allan Strøm spiller og synger.
Det lyser op og giver livsglæde midt i en mørk og kold årstid.
Sogneaften - foredrag om Ragnarok torsdag 6. februar kl. 19.30 i Sognehuset Kirkensgaard:
Underholdende genfortæller tidl. sognepræst, i Kragelund og Funder, Ejnar Stobbe
en række af de gamle myter fra troen i Norden før Kristendommens tid. Inspireret af
Villy Sørensens gamle bog Ragnarok, med vægt på undergangsstemningen, især i
Odinskikkelsen, der ser Ragnarok komme uden at kunne gøre noget ved det. Det
slutter med en henvisning til Jødedommens og Kristendommens mærkelige fremtidsforventninger.
Filmkræs - tirsdag 19. februar kl. 19.00 vises ”Wilbur begår selvmord” i Læsø BIO:
Wilbur har hele sit liv truet med at begå selvmord og hans storebror, Harbour, har hele livet kæmpet for at holde lillebroderen i
live. De to brødre er uadskillelige. Efter faderens død arver de, til
deres store irritation, hans bogantikvariat og en dag træder den enlige mor Alice ind i antikvariatet. Hun lever isoleret med datteren Mary og gør rent på det nærliggende hospital. Alice supplerer sit job med at sælge patienternes efterladte bøger. Harbour forelsker
sig, Wilbur genvinder livslysten, generte Alice folder sig ud og Mary begynder at læse antikvariatets
mange bøger. Harbour er lykkeligere end nogensinde, men han bærer på en hemmelighed, som
trænger sig på….
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Sogne Info

Besøgstjenesten

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
tlf.: 53620651 mail: mjtoftlund@gmail.com

Søndags - Caféen
Julehjælp

Menighedsplejens Søndags-Café er åben hver søndag eftermiddag kl.13.30
-16.00 i Kirkensgaard - undtaget dog 22. samt 29. december - og er for alle,
der har lyst til en hyggestund i selskab med andre over en kop kaffe/te.
Måske kunne du også tænke dig at være med til at brygge kaffen?
Vil du vide mere?
Kontakt: Jørgen Toftlund tlf.: 53620651 mail: mjtoftlund@gmail.com

Har du brug for en hjælpende hånd til julen i år?
Læsø Kirkers Menighedspleje tilbyder - også dette år - julehjælp.
Send en kort begrundet ansøgning senest fredag 22. november 2019.
Du skal være bosiddende på Læsø. Ansøgningen er personlig
og gælder dig og din familie. Evt. børns alder skal oplyses.
Send en mail til præsten: evb@km.dk eller læg et brev i en kuvert
til Hovedgaden 50, Byrum Att. Præsten.
Alle ansøgninger behandles diskret og modtager 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 følg annoncering via Læsø-Posten, FB og kirkens hjemmeside.
• Fredagsklub for børn fra 4 år og op hver fredag. Vesterø Præstegård
kl. 15.00 - 16.45 / Østerby Missionshus kl. 15.30 - 17.00
• Kirkekor øver torsdage kl. 10.00 - 12.00 i Sognehuset Kirkensgaard
• Søndagscafé hver søndag kl. 13.30 - 16.00 i Sognehuset Kirkensgaard

Kirkekollekter i Læsø Kirker
10. november
1. december
24. december
1. januar
2. februar
8. marts
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Læsø Menighedspleje
Julehjælpen - lokalt
Børnesagens Fællesråd
Bibelselskabet
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling

Sogne Info

Dåb

Døde___________

• 16.06.19: Fie Pagel Strøm
• 14.07.19: Pelle Johannes Trampedach Bay

• 27.05.19: Einar Olai-Olssen
• 08.06.19: Hartvig Ole Pedersen

• 21.09.19: Julie Stoklund

• 11.06.19: Per Preben Rulle
• 06.07.19: Anna Grethe Andersen

Velsignede
• 24.08.19: Mia Schmidt Nielsen
og Kenny Vesteraa Christensen
• 03.09.19: Ursula Eggers
og Arthur Eggers

Viede
• 22.

06.19: Signe Bernhard
og Emil Nielsen

• 09.07.19: Karina Hald Christiansen
og Bo Kruse Callesen
• 17.08.19: Sandra Søgaard Christiansen
og Emil Lillevang Nielsen

• 03.08.19: Lis Svendsen
• 13.08.19: Esther Margrethe Nielsen
• 21.08.19: Preben Moody Jerup
• 23.08.19: Henrik Andersson
• 01.09.19: Ruth Eggers-Larsen
• 05.09.19: Viggo Strøm Petersen

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
et lille års tid. Vi er 12 vågere ialt, hvoraf enkelte stadig er på
arbejdsmarkedet, og alle bidrager med et stort engagement.
Vore vagter er almindeligvis fra kl. 23-07.00. Vågetjenesten har
sin naturlige gang på Plejehjemmet, men kommer også i private
hjem. Vågetjenesten har, i lighed med andet sundhedspersonale,
tavshedspligt, og den værner vi om. Formålet med vågetjenesten
er at yde støtte og nærvær til døende og at aflaste pårørende.
Har du brug for Vågetjenesten, skal du af praktiske årsager kontakte Læsø Døgnpleje på tlf: 9849 1422.
Koordinator Hanne Junge
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Set & Sket

GNH
De nye konfirmandelever som Eva ses med og underviser hver uge er både lyttende, dygtige,
opmærksomme og dejlige at være sammen med!

GNH
Søren Bo Svendsen fra Skole-Kirke-Tjenesten Hjørring, besøgte Læsø med en kopi af Esbjerg-evangeliet,
malet af kunstneren Erik Hagens i 2003-2005. Det oprindelige 40 meter lange maleri findes på CVU i Esbjerg.

EH
Kirkekoret takker Læsø Brand for flotte nye grønne tørklæder

MLP

EH

EH
Kirke og kor bød på “Den Himmelske Pause” i Ægirs have

MLP

Den store Bibelbog blev åbnet ved én af Sommerens BØRNEFESTER. Ud af den kom en hyrde, der ledte efter sit får
nummer 100. Børnene måtte hjælpe med at lede og kalde og endelig kom det lille lam, som blev genforenet med hyrden
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Gudstjenester på Læsø
Dato
1/11
3/11
10/11
12/11

Byrum

Vesterø

fredag

Østerby
16.30 Halloween E. Bernhagen

Alle helgens dag 15.00 E.Bernhagen mindegudstj.

10.00 E. Bernhagen

21. s. e trinitatis 10.00 E. Bernhagen ★
tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet N. Kirketerp

13/11 onsdag Poppelhaven 15.30 Poppelhaven EB
17/11

22. s. e trinitatis

24/11

Sidste s i kirkeåret

26/11

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen

1/12
8/12
10/12

10.00 N. Kirketerp
10.00 E. Bernhagen

1. s. i advent 10.00 E.Bernhagen ★
2. s. i advent

10.00 E.Bernhagen

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet O.Dybro

11/12 onsdag Poppelhaven 15.30 Poppelhaven EB
12/12
15/12
20/12
22/12
24/12

torsdag 19.30 Syng julen ind O.Dybro
3. s. i advent
fredag skole-jul E. Bernhagen
4. s. i advent 14.00 med plejehjemsbeboere E.B.
Juleaften

25/12

Juledag

26/12

2. juledag

29/12
31/12
1/1
3/1
12/1
14/1

10.00 O. Dybro

16.00 E.Bernhagen ★
10.30 Børnegudstjeneste E.B. ★ 14.30 E. Bernhagen ★
23.30 Midnatsgudstjeneste EB ★
15.30 E.Bernhagen

10.00 E. Bernhagen

Julesøndag 10.00 E.Bernhagen
tirsdag

15.30 Årets sidste gudstjeneste E.B

Nytårsdag 16.00 E.Bernhagen ★

Hellig3Kongers s.

10.00 J. Christoffersen

1. s. e. h.3.k.

10.00 E. Bernhagen

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen

15/1 onsdag Poppelhaven 15.30 Poppelhaven EB
19/1

2. s. e. h. 3. k. 10.00 E.Bernhagen

26/1

3. s. e. h. 3. k.

10.00 E. Bernhagen

28/1

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen

2/2

Sidste s. e. h. 3. k.

9/2

Septuagesima 10.00 E.Stobbe

13/2

torsdag Poppelhaven 15.30 Poppelhaven EB

16/2
18/2
23/2
1/3
3/3
8/3

Seksagesima

10.00 E. Stobbe ★

10.00 E. Bernhagen

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen
Fastelavn
1. s. i fasten
tirsdag Plejehjem
2. s. i fasten

10.00 E. Bernhagen
10.00 E. Bernhagen
14.30 Plejehjemmet H. B. Møller
10.00 H.B. Møller ★

Læsøs sognepræst Eva Bernhagen afløses i følgende uger af præster fra fastlandet: uge 46 Niels Kirketerp,
uge 50 Ole Dybro. 2020: uge 1 Johannes Christoffersen, uge 6 Ejnar Stobbe, uge 10 Henrik Bang Møller.
★ = Indsamling se s. 20 Tak for enhver gave til arbejdet!
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( fortsat fra side 16 ) Sommeren gik – og her i huset var der ekstra travlhed på grund af forskellige begivenheder, så
jeg opsøgte ikke lige umiddelbart præsten for at få flere detaljer omkring udstillingen. I mellemtiden blev Anna
Marie Erbs udnævnt til provst i Grene Provsti, jeg fik en anden kontaktperson, og det hele endte med at løbe ud
i sandet. Jeg havde da nået at lave otte malerier, som er i tråd med min almindelige – og for nogle – velkendte
streg, dog med en symbolik, der tydeliggør de kristne budskaber. Det har været en sjov (og lidt svær) udfordring –
ikke mindst fordi farvevalget skulle være så afdæmpet. Mit motto er ”se livet i farver”, så derfor var det vanskeligt at
forene disse ord ved udelukkende at bruge sort/hvid/grå farver….endda til gengivelse af livet som jo i sin mangfoldighed er væsentlig mere spraglet end blot sort/hvid! Nu synes jeg malerierne bør finde et sted - et hjem, hvor de kan
være til glæde for andre. Derved blev det en idé at forære malerierne til Læsø Kirker’’.
Lone Ramtung - Billedkunstner
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www.elling-sogn.dk
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