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2176 3340 - Mail: marianntoftlund@gmail.com
• Besøgstjenesten: Kontaktperson Jørgen Toftlund.
Tlf. 5362 0651 - Mail: mjtoftlund@gmail.com
• Søndags - Cafeen: Mariann Toftlund
• Vågetjenesten: Kontaktperson Hanne Junge.
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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
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Tlf. 2929 9342 - Mail: fru.tove@mail.dk
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Tlf. 98491807 / 23292710 kasperkj@mail.dk
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Menighedsrådsmøder
• Alle møder er offentlige og afholdes i Sognehuset
Kirkensgaard Kærmindevej 1 i Byrum kl. 19.00
• Dato: 13/8, 10/9, 22/10
• 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
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Vesterø. Tlf. 9849 1095
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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
• 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: 6. september 2019
• Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 9717 1122

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

Præstens klumme
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op
- og en tid til at kalke.
I skrivende stund er Østerby kirkes facade
ved at blive kalket. Forsidebilledet af kirken, der på ensom majestætisk vis rejser sig
som en solgul forhøjning i landskabet og med
sine klokker kalder til bøn – brydes brat af
liften med Henrik Murers medarbejder, der
gør klar til kalkning af den gamle ærværdige
bygning. Gud, skal kirker virkelig vedligeholdes? Sørger Vorherre ikke selv for det…
Og nej, desværre. 80 % af menighedsrådets
arbejde består i at sørge for, at kirkebygninger,
graverbygninger, præstegårde, sognehus samt
kirkegårde bliver vedligeholdt og ikke forfalder. Det er noget, som menighedsrådet
sætter en stor ære i og bruger megen energi
og engagement på.

Som præst sætter jeg naturligvis pris på, at
det er i orden. At det ikke drysser ned med
kalk, når man sidder inde i kirken, at der er
ryddeligt, og at taget ikke er ved at falde ned
over hovedet på os. At lyset virker, at lyden
virker. Det er hamrende nødvendigt.
En kirke er ligesom en skøn, aldrende dame.
Kirken beskrives i øvrigt gennemgående med
kvindelige udtryk. I salmen ”Herren han har
besøgt sit folk” lyder det: ”Kirken, hun sad
i enkestand, sørged for den enbårne.”
Kirken er den feminine modpol til Kristus,
Herren. Hvor Herren er den samme i dag, i
går og i morgen, så udsættes kirken for slid
og aldring. Sådan er det bare med kvinder.
Vi peaker tidligere end mænd. Vi er ikke lige
så fysisk stærke. Vi rives ned og rives med
– af selv den mindste bevægelse.
Pinsens ånd er over os, og det grønnes i den
grad udenfor. Naturen viser sig fra sin allerbedste side. Det bruser med liv og fornyelse.
Det er svært ikke at mærke styrken, kraften
i det. Hvad betyder fornyelse? Er det at blive

vendt om, at gå nye veje. At tage afsked med
noget der tynger dig ned. Eller er det at blive
ved det gamle; det, du ved, er kvalitet og som
har holdbarhed. Jeg tror, det er begge dele.
Fornyelse er ikke brud med traditionen, det er
en viderefortælling. Det har vi altid gjort i kirken. Min inspirationskilde er Paulus, der i sin
tid sagde, at kristendom er sand jødedom.
Ikke brud med, men viderefortælling af.
___________________________________

” Hvordan kommer der fornyelse i dit
liv, og kunne du tænke dig det? Det kan
være en ydre fornyelse, der giver sig
udslag i det indre. Et nyt arbejde. At
indgå i et nyt fællesskab. At møde et
menneske, som virkelig byder dig imod.
Det har også noget at gøre med at åbne
sig. Hvorfor eller hvorfor ikke ønsker du
fornyelse?

“

En lille fornyelse har sneget sig ind i mit liv.
Jeg ved ikke, hvor den vil føre mig hen. Det
er som sådan ikke noget vildt. Jeg er begyndt at gå til morgenbøn. Hjemme i min
sofa. Nogle gange er der børn, når jeg gør
det, andre gange er jeg alene. Det fungerer
bedst alene. Jeg har en bog, som jeg følger.
Det giver mig tryghed, at jeg ikke skal finde
på alle ordene, men kan læne mig op ad andres. Sangen er valgfri, og den del, jeg særligt godt kan lide, er ”forbøn for andre.” Så
begynder jeg altid med min egen lille familie,
som udvider sig til mennesker, der har mistet eller står over for noget svært, til de helt
gamle mennesker, jeg kender. Bønnen når
hele livet igennem, med alle dets aldre.
Nogle gange bliver det en kort bøn, fordi
der ikke er megen tid. Sådan er det.
Det er, som om kirken rykker hjem til mig.
Min egen lille private kirke. Uden fællesskab
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Generalprøve og
og kirkeskat, uden møder og håndværkere.
Når vi taler om kirkelig fornyelse, er det for
mig naturligt at nævne de mange nye salmer,
der bliver skrevet i disse år. En af forfatterne
er Iben Krogsdahl, (forfatter til flere salmer
i Læsø Kirkers nye salmebog 100 salmer)
som jeg havde fornøjelsen af at møde i begyndelsen af maj. Hun var interesseret i at
vide, hvordan og hvorfor vi som præster,
kirkemusikere og medlemmer af menigheder tog imod hendes salmer. En bemærkede,
at de nye salmer aldrig vil slå de gamle salmer af banen. De er fundamentalt forskellige
i deres henvendelse. Grundtvigs salmer har
en holdbarhed, der tæller 200 år. Vil danskerne om 200 år synge Krogsdahlske salmer?
Det kan ingen svare på. Men det er spændende at se, hvor den musikalske fornyelse
fører kirken hen. Måske hjem til dig?
Melodi: Dejlig er jorden
Himmelske rødder
jordisk lette fødder,
ingen skal leve forgæves her:
brusende glæde
veje at træde
en stille daglig pilgrimsfærd
Kommende dage,
liv endnu tilbage,
ukendte veje der åbner sig.
Korsvejens gåder
bærer som flåder
det menneske der er på vej.

Den sidste tirsdag i april møder
jeg på job og erfarer hurtigt, at
der allerede fra
morgenstunden
er fuld aktivitet i
sognehuset. Åh,
det er i dag, der
opsættes ny loftsbelysning i den
store sal, dejligt
for det har vi længe trængt til, men det er da
også i dag, kirkens personale har travlt med
samtlige konfirmander, som møder til afsluttende forberedelse og generalprøve forud for
konfirmationen! Jeg når at tænke, at der skal
en del samarbejde og fleksibilitet til for at få
alles mission til at lykkes i sognehuset den
dag - på én gang - både elektrikere, konfirmander og kirkepersonale. Men får hurtigt
aftalt med Anders og Thorsten, hvordan vi
fordeler os bedst.
Konfirmanderne ankommer kort efter til undervisningen, mere eller mindre oplagte som kendetegner pågældende aldersgruppe.
Snart mærkes dog en hudløs ærlig erkendelse af: “Nej… har vi godt nok kun denne ene
gang tilbage?”, og “ ved vi helt sikkert, hvad
der skal ske til konfirmationen, når vi går herfra i dag?”, “hvad med antallet af krydserne
for gudstjenestedeltagelse, har vi de ti gange
der skal til?”. Ja, der er åbenlyse tegn på, at
virkelighedens alvor er ved at indhente vore
unge mennesker, konfirmationen er nær!
Dette hold af unge mødte præst og kirkepersonale i september 2018.

Uddrag fra Livsmessen
af Iben Krogsdahl, 2019
Sognepræst Eva Bernhagen
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Tanker går tilbage. Nu er vi godt igennem
konfirmationerne, og har fra konfirmanderne modtaget ord og udsagn som “ Tak for
gode præstetimer, vi har hygget os og lært
en masse”. Jamen det glæder mig oprigtigt,

udfordringer af format
ønsker det er lykkedes at så
frø, som senere vil spire. Det
skal have sin tid, imens beder jeg om tro på, at indsatsen nytter. At det er lykkedes at bygge blot en smule
videre på det fundament, der
grundlægges i dåben, for ingen kan tale konfirmation
uden også at tale dåb, og
hvad er det, vi alle vil med
konfirmationen?

Om lidt står vi igen klar med
åbne døre og en ny buket af
unge mennesker med hver
sin duft og farve, fremelsket
i nok så forskellige haver,
under ulige vilkår endog det
stadig er hér på vores lille ø.
Ja vist, nogle af blomsterne
minder mere om naboens
end andre, nogle har stået
rigelig længe i drivhuset, for
andre kunne lidt mindre gødning have gjort et udslag, og
atter har nogle nænsomt fornemmet forskellen mellem
sommer og vinter, nattefrost og forårsvarme, alt imens andre har manglet netop dette. Alle er nok så individuelle - det er Guds skaberværk, når det er mest
mangfoldigt. Som en af kir-

kens medarbejdere er jeg ydmyg overfor den kæmpe gave at få lov og være tæt på
gruppen af unge, i en tid hvor
disse 13 -14 årige er uovervindelige, alt imens sårbarheden lurer ret under den nok
så teflonbelagte overflade. En
gigantisk (op)gave af format!
Jeg selv er forælder, mor til
unge voksne og børn i den
tidlige skolealder og synes
dermed at have forskellige
dimensioner på oplevelsen
af teenagere. Mine yngste
børn stiller allerede rigtig
mange spørgsmål, parate til
at forsvare og argumentere
nok så meget for det, de mener eller er uenig i - en anden grad end hvad jeg erindrer, mine ældste gjorde.
Betyder det så, at jeg som
forælder er “faldet af på
den, eller?”
I dag er jeg naturligvis et
andet sted i mit liv end tidligere, også som mor, det
giver sig selv, livet bevæger sig hele tiden og bevæger mig! Men jeg er klar over, at den oplysning og indsigt vore børn og unge modtager både via skole/samfund og medier, og det kapløb vi i mange hjem oplever
dagligt om nærhed, dialog
og familieliv i konkurrencen
mod Facebook, YouTube og
zappermentaliteten er nådesløs og sætter sine aftryk på
os alle. Vi er ofte meget behovstyrede og allerede som

børn bevidste om vore rettigheder, og hvad vi kan forvente eller kræve. Min yngste udtrykte f.eks. ,, hvorfor
kan I voksne selv bestemme,
hvornår I bestiller noget på
nettet!’’ Til min forklaring
om, at den voksne netop i sin
egenskab af voksen og ansvarlig, må kunne træffe valg,
som også sikrer råd til mad
og andre udgifter, svarede
barnet: Ja, men børnene er
det vigtigste! Jeg måtte korrigere: ja, børn er også vigtige. Vi er alle vigtige!
Jeg har fulgt to konfirmationsforløb med mine ældste børn og har på det seneste tænkt en del over nutidens unge, motivation og
grund til at gå til præst. Da
læste jeg nogle ord fra en
artikel af Løgumkloster Efterskoles forstander Niels
Kousgaard:
____________________

” Det at have børn handler ikke kun om at give
dem tøj på kroppen, mad
i maven og sørge for, at de
får lavet deres lektier.

“

’’ Vi udøver også en stor
værdimæssig påvirkning på
dem i den måde, vi opdrager dem på. Vi elsker vore
børn, og derfor vil vi dem
mere end bare at holde dem
i live. Det er nemlig ikke bare en rettighed at opdrage sit
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Ingen konfirmationspligt men mulighed
barn med værdier, holdninger
og en stillingtagen til livets
store spørgsmål. Det er også
en forpligtelse, forældre har
overfor deres børn, som har
lige så meget brug for værdier som for legemlig og følelsesmæssig omsorg og lektiehjælp. Det, der med et meget
overordnet begreb kaldes
værdipåvirkning, er en helt
naturlig og integreret del af
det gudskabte koncept, at
mennesker får børn, elsker
og opdrager dem efter bedste
evne, hjælper dem frem til
selvstændighed, hvorefter
de selv bliver voksne, får
børn osv. “
Er vi som forældre os bevidste, at vore børn ikke skal
være små konger og prinsesser, som hele verden drejer
rundt om, men at vi må udvise et hensyn til hinanden, at
vi på alle planer må kunne
formå samarbejdet og fleksibiliteten, hvis vi skal lykkes.
Dette gør sig også gældende i relationen til og mellem
vore konfirmander. Jeg oplever, vi i konfirmandlokalet
bruger forbavsende meget
tid på at skabe ro, at minde
om at vi lytter til hinanden
og ikke afbryder, altså med
andre ord de helt basale ting.
Jeg synes i grunden altid at
have udvist stor respekt for
vore børns lærere, men efter
jeg er kommet tættere på undervisningssituationen blandt
konfirmanderne, er respekSide !6

ten unægtelig blevet endnu
større, og jeg indrømmer
blankt at være hverken lærer
eller pædagog!
I Danmark er der undervisningspligt for skolegang,
men der er ikke pligt til konfirmation. Det er en mulighed - et tilbud til den unge.
Konfirmation er et tilvalg.
At gå til præst er en tid til
fordybelse, i det der hører
Gud og livet til. En tid til
åndelighed. En tid til at blive
klogere på, hvad ens forældre engang lod barnet døbe
ind i og til. I små bidder at
tage hul på sin identitetsopfattelse i det store Gudsbillede. Vi byder vore nye konfirmander velkommen med
en forventning om, at vi sammen skal på en rejse, skal erfare hvad, og på hvilken måde Gud vil sige os noget i
dag, i de relationer, som vi
indgår i dér, hvor vi er. At
gå til præst er studietid.
Når vi studerer bliver vi forhåbentlig klogere, det giver
altså noget af sig, men det

koster også, før vi når dertil.
Det koster f.eks. fri fra fritidsjobbet, fordi der er lejr
eller dagstur til fastlandet.
Det koster af familietiden,
fordi konfirmation er et familie-anliggende, søndage
formiddage, hvor forældre
følger sit barn til gudstjeneste. Det koster.
Konfirmation er ikke den
unges ansvar alene!

Kan hænde forberedelsestiden ender i et fravalg af
konfirmationen, men fravalget træffes så formodentlig på et oplyst grundlag.
Disse valg kan medføre en
smertefuld uenighed mellem
barn og forældre. Så længe
vore børn er små, kan vi på
forskellige måder, f.eks. ved
forbud og påbud, gribe ind

for manifest af dåbens værdifulde gave
og forhindre meget ondt og
skabe meget godt for vore
børn. Men efterhånden som
børnene vokser op og bliver
teenagere, er opdragelsens
tid forbi, og vi forældre er
mere og mere henvist til at
være vejledere og sparringspartnere. Gradvist må teenageren selv tage ansvaret for
sit liv og manifestere sig som
et selvstændigt individ. Og
vi forældre er henvist til at
håbe - og bede om - at vore
børn har taget det med sig,
som vi gerne ville give dem.
Jeg gætter på, at størstedelen af forældre, med nøje
omsorg og stor opmærksomhed, har fulgt nok så mange
milepæle i vore børns liv.
Den første tand, pludreordet
som selvsagt kun mor eller
far forstod, de første vaklende skridt og sådan fortsætter perlerækken. Vi investerer i vore børn, og det skal
vi også, og ikke mindre i den
periode de går til præst. Her
er forældrene ligeså vigtige
på sidelinjen, som de er som
heppere til fodboldkampen.

Hvorvidt vi af den unge er
åbenlyst ønsket eller ej, er en

hårfin balance at finde - jeg
ved det, men jeg må opfordre til, at vi som forældre
leder efter den balance, for
ønsket om vores omsorg, betydning og vejledning i den
unges liv er til stede, betvivl
det aldrig! Vi behøver alle
at ses livet igennem.

dialogen, bliver det en stenet
og lang vej i fællesskabet
blandt de “medstuderende”
i konfirmandlokalet. Det vil
være én lang modarbejdelse,
og dér er hverken præsten
eller undertegnede tilstede
med intension om at tvinge
til konfirmation eller “mane
til fornuft”, men vil alene
tilbyde nærhed i et åndeligt
fællesskab.
Overvej grunden til at du lod
dit barn døbe. Når det var
vigtigt, er der nok også gode
grunde til en samtale eller
flere med barnet om det, og
om hvorfor vi som forældre
måtte ønske konfirmationen.

En teenager, der i undervisningstimen meddeler “jeg
vil ikke konfirmeres” må vi
returnere til hjemmet, fordi
den beslutning er et forældre/familieanliggende.
Den gode samtale grundlægges i barndommen og
skal vedligeholdes. I teenagealderen nytter det ikke
nødvendigvis, at vi forældre
som moralens vogtere sætter hænderne i siden og proklamerer: hvis du ikke bliver konfirmeret, får du ingen fest, eller du skal konfirmeres, for det har vi tradition for. Hensigten med
disse udtalelser kan være
nok så velmente, men får du
ikke dit unge barn i tale, og
lykkes det dig ikke at skabe

Tag stilling og stå ved dine
værdier - og nej, dette er ikke en forsinket valgkampagne, men erfaringen af at vi
som forældre, må turde gå
foran og med vore børn og
unge, som eksempler på de
værdier vi vælger og præger dem med - bevidst eller
ubevidst, det skylder vi dem.
Tag samtalen - til alles gavn
- før vi mødes i konfirmandlokalet.
Mor/Kordegn Grethe N. Havnhøj
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Som mælkebøtten der
Jeg føler mig dejlig velkommen og tilpas fra
det øjeblik, jeg træder ind i Inger Pedersens
afslappede hjem. Ved stuevinduet sidder værtinden i en kørestol med første parketudsigt
til det pulserende liv på Havnegaden i Vesterø. Hun er omkranset af hyldevis af bøger og
vennernes kunst på væggene, og på en retrostol har hun ”parkeret” portrætterne af sine
seks børnebørn: ”For så er de lige ved hånden, når jeg skal give dem et godnatkys”,
siger hun.

På skrivebordet er der spor efter en af hendes yndede aktiviteter, hvor hun får brugt
noget af sin kunstneriske fantasi. Masser af
udklip fra gamle udtjente leksikoner får nyt
liv på de fineste postkort med spændende detaljer og farvespil. Som kortene efterhånden
begyndte at hobe sig op, tænkte Inger, der
kan lide at overraske og glæde sine medmennesker. ”Hvem trænger til lidt opmuntring”,
og siden har hun skrevet fødselsdagshilsner
til samtlige 179 politikere på Christiansborg.
Hun får positive takkehilsner fra langt de
fleste – ind imellem vedlagt en bog eller chokolade. Politisk ligger hun selv helt ude på
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venstrefløjen, men her skeler hun ikke til forskellige livsopfattelser eller divergerende
holdninger – alle får en hilsen.
Trods sit handicap og begrænsede bevægelsesfrihed er Inger Pedersen altid i gang med
nye projekter. Når foråret kommer, bliver kroppen vækket, og så trænger den ifølge Ingers
univers til ny næring. Hun har altid ønsket at
gå øen rundt, så lige for tiden planlægger hun
en ”Læsø Camino” for gangbesværede og
alle andre, seks kilometer dagligt over ni dage.
Desuden er hun en af initiativtagerne til et
eventuelt Olle Kolle for seniorer her på øen.
Inger er født med et positivt sind og ser altid
lyset, uanset hvor mørkt og trælst det hele ser
ud. – Nogle mener, jeg er en jubelidiot; men
jeg går efter altid at have en drøm, som jeg
prøver på at opnå. Da jeg i 2013 fik amputeret mit venstre ben over knæet og efterfølgende blev bundet til en kørestol, skulle
jeg faktisk have været til Folkemøde på Bornholm, og i samme periode overvejede jeg også stærkt at flytte til København for at være
tættere på mine børnebørn. Den tanke er så
droppet, for i min handicapsituation får jeg
det aldrig bedre end på Læsø blandt masser
af familie og venner. Men drømmen om Folkemødet i Allinge levede videre i mine drømme, så da jeg var blevet tryg i min kørestol
og afklaret omkring min nye fremtid, var jeg
også parat til nye udfordringer. Jeg blev meget begrænset af at sidde i den her stol og følte selv, at mine cirkler blev mindre og mindre, og da det er svært at ”dykke” mig, da jeg
som en anden prop altid kommer op igen, så
blev jeg mere og mere optaget af ”min rullende rejse til Folkemødet på Bornholm
2017”, fortæller Inger.
Der er ikke mange af vore læsere, der ikke
har hørt om Ingers vilde projekt, hvor hun
krydsede landet i en kørestol med håndkraft,
fra Læsø med første stop i Sæby, ned langs

rækker efter lyset
Jyllands østkyst, tværs over Djursland til
Ebeltoft og gennem det sjællandske landskab fra Sj.Odde til Køge, hvorfra Bornholmerfærgen sejler til Rønne. Målsætningen
var en halv snes kilometer daglig ad cykelstier og små veje i et smukt forårslandskab
– incl. fire færgeoverfarter – en strækning
på i alt 530 km.

Vel ankommet til det populære folkemøde,
fortsatte den store mediedækning og begejstring for den ukuelige og seje Læsøkvinde
- så meget, at den bornholmske regionsborgmester bød hende personligt velkommen
i sin store åbningstale – ja, og endda før vores statsminister, tilføjer Inger med et smil.
Hendes mål var tillige at få politikerne i tale,
og også dette lykkedes. Inger har altid været
interesseret i politik og har også været engageret lokalpolitisk som kommunalbestyrelsesmedlem for mange år siden; men erkender i dag, at hun hælder meget mere til ”græsrodsarbejdet”.
Turen til Østersø-øen var et miks af mange
enestående oplevelser, men størst for hovedpersonen var den menneskelige medvind,

hun mødte undervejs. – Jeg blev nærmest
båret til Bornholm af gamle og nye venner,
bekendte og familie, erindrer Inger med stor
taknemmelighed. – Et par dage før jeg startede fra Læsø d. 1. maj, havde jeg på facebook efterlyst Bed & Breakfast og campingpladser, hvor jeg kunne komme ind med en
kørestol; og tænk i løbet af kort tid havde jeg
fået et par hundrede henvendelser fra folk,
der tilbød mig privat overnatning - det var
så rørende. Jeg modtog så megen varme og
hjertelighed; det hele var så berigende, jeg
var i kontakt med naturen på tætteste hold,
og den smukke mælkebøtte blev min tro følgesvend hele vejen. Inger havde altid sin mobil ved hånden og lagde mange dejlige billeder ud på nettet til alle sine følgere.
Dramatisk blev det også undervejs. Allerede ved ankomsten til Frederikshavn, forårsagede et bump i vejen, at hun faldt ud af
kørestolen. I Holbæk holdt hun et par dages
pause på grund af solstik, men det værste
for hende skete, da hun på en bakketop på
Djursland ikke havde kræfter til at komme
videre og bare sad der med låst bremse, indtil der kom hjælp. – Da sang jeg ”Nærmere
Gud til dig” – en salme, min mor lærte mig
da jeg var barn. Jeg elsker den salme, både
tekst og melodi og den har fulgt mig gennem
livet. Da jeg som 18-årig var indlagt på Sct.
Josephs hospital i Aalborg, strømmede
”Nærmere Gud” mig i møde en tidlig morgen efter en operation. Nogle år senere på
et andet Sct. Josephs hospital i Esbjerg var
det også den salme, jeg hørte, lige efter jeg
havde født min datter Maria. Den har været
hos mig i glæde, sorg og angst. Det er min
bøn, for når jeg synger den, får jeg ro og
kan holde det hele ud.
Inger, der er født og opvokset på ”Estrupgård” i Vesterø som den ældste af en søskendeflok på fem, taler gerne om de værdier, hun fik med i sin barndoms bagage.
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Hun er opdraget til at tage et ansvar for sig
selv, og selv om hun politisk er gået på tværs
af sine forældre, har hun altid i store og svære
udfordringer tænkt: ”Hvad ville mor og far
nu have sagt og gjort”. – Hvis vores familie
havde været et puslespil og jeg en af brikkerne, så nyttede det ikke noget, hvis jeg ikke var
der til at fylde netop den brik ud. Det er så
synd for børn i dag, at de ikke har pligter, for
er man ikke en brik af noget, er man heller
ikke en del af det.
Vi fem søskende har det rigtig godt sammen,
vores værdier er forskellige, men vi har haft
den samme basis at bygge videre på. Jeg har
to brødre, og på min 11 års fødselsdag fik jeg
tvillingesøstre – en fantastisk gave. Pludselig
fik min gode veninde og jeg en levende dukke hver, som vi legede med og som vi, til min
mors store ærgrelse, skiftede tøj på igen og
igen. Ellen og Kisser bor også her på øen, og
de betyder så utrolig meget for mig. De er altid parate til at stille op og være der for mig
og er livsglade piger som jeg selv.
Skulle der komme et lille bitte hjertesuk fra
Inger, så kommer det i forbindelse med den
lange afstand til børnene og deres familier, især savner hun det daglige fællesskab med sine seks børnebørn i alderen 1 – 12 år. – Vi er
sammen i ferierne, og det nyder jeg, men jeg
føler, jeg kunne give dem så mange gode værdier. Det er imidlertid prisen for at bo på Læsø, og man kan ikke få det hele. Nu er det 33
år siden, jeg kom hertil fra Christianshavn
sammen med mine børn. Jeg var alenemor
og syntes, det var et barsk sted for teenagere
at vokse op. Først overvejede jeg at flytte til
Bornholm, men da jeg spurgte børnene, var
de ikke i tvivl. Skulle de flytte fra København,
skulle det være hjem til mormor og morfar
på Læsø. Det gjorde vi så og har ikke fortrudt.
Nu er de alle tilbage på Sjælland igen. Min
datter Maria bor i Køge, og mine to sønner
i København.
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Som man måske har bemærket, taler Inger
meget om værdier, hun ser gerne, vi værner
om dyder som medmenneskelighed, ærlighed, rummelighed og empati i forholdet til
hinanden. Hun taler om ligeværd og ikke
mindst værdighed, som hun synes halter meget, når vi taler ældre mennesker. – I mange
af verdens lande bliver gamle mennesker
højt respekteret. Hos os bliver de gemt væk.
Jeg har gennem mit 25-årige virke i hjemmeplejen haft tæt kontakt til de ældste i samfundet, og nu hvor jeg kan tælle mig selv
med, ved jeg, at vi kan give så meget. Vi har
så megen erfaring og visdom at øse ud af.
Det er uhyre vigtigt, at vi kan favne alle mennesker – lige fra det allermest værdifulde vi
har, nemlig børnene og helt over til de ældste
medborgere, siger den 68 årige pensionist.
Hun har så mange gode intentioner og ideer
og fighter gerne for dem, men selv om hun
har en ukuelig livsvilje, er hun ikke noget
overmenneske, og også for hende sker det,
at der stryger en mørk sky for solen. Det sker
hyppigst, når hendes handicap afføder situationer, hvor hun i den grad føler afmagt.
Så falder der en tåre eller flere, men solen
skinner snart igen, og så hylder Inger atter
livet for alt det gode, det har at byde på.
Kirsten Melchjorsen

Mel.: Lowell Mason 1856

1. Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig!
Er det end korsets vej,
du viser mig,
altid dog synger jeg:
Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig!
Den Danske Salmebog nr. 26

Nyt fra menighedsrådet
Fra menighedsrådets kasserer lyder det, at
Læsø Menighedsråd har søgt om at få oprettet MobilePay for at kunne modtage betaling på vores bankkonto over mobiltelefonen til forskellige arrangementer.
Det drejer sig om indsamling/kollekt ved
Gudstjenester, entreer ved koncerter, filmkræs og sogneaftener med deltagerbetaling.
På grund af travlhed
kan der - i skrivende
stund - gå 3 til 6 uger, før det fungerer.
Når vi bliver tildelt et nummer, vil det opgives i Læsø Posten under meddelelser fra
KIRKEN.
E.M.P.

Det er efterhånden flere år siden, at menighedsrådet besluttede at spare på kirkegårdsdriften både med hensyn til de menneskelige og de økonomiske ressourcer.
Den beslutning er aldrig rigtig blevet realiseret, måske kan det begrundes i de skiftende menighedsråd.
Nu har menighedsrådet taget fat på en proces omkring en prioritering af arbejdet ”inde”
i kirken frem for ”ude” på kirkegården.
Ønsket er at bruge flere af de til rådighed
stående økonomiske midler på kirkens liv og
vækst. Det er en arbejdsfase, der betyder forandring og at noget nyt er ved at ske.
Det betyder, at der allerede fra i år er reduceret stærkt på timetallet i gravermedhjælperstillingen, og i næste års budget sker der antageligt yderligere nedskæringer, hvad kirkegårdsdriften angår.

I de kirkelige aktiviteter vil vi gerne have
mere fokus på musik og inddragelse af børn,
som nogle af de gennemgående ideer. Vi vil
også meget gerne i dialog med skolen og med
lærerne, om hvordan vi kan tilbyde et forløb
i kristendom for eleverne, og meget gerne på
flere klassetrin.
Menighedsrådet er endnu ikke færdig med at
tænke fornyelse til ende, og af den grund vil
vi gerne i dialog med menigheden. Ved det
årlige menighedsmøde er der lejlighed til at
få indblik i, hvad der rører sig omkring kirken, erfare om planer og muligheder, være
med i debatten om kirkens liv og vækst og
snakke med menighedsrådet om udvikling
af vores kirke. En gang om året kan synes i
underkanten for en dialog med menigheden
om gudstjenestelivet. I den kommende tid
vil menighedsrådet derfor overveje et nyt tilbud om en tættere dialog.
Og som noget meget aktuelt har biskopperne nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet
med liturgi og gudstjenesteliv. At kristne til
alle tider har mødtes for at fejre gudstjeneste,
det er der ikke noget nyt i. Men måden vi
fejrer gudstjeneste på - formen, sproget, musikken - har altid været i bevægelse. Der er
sket meget i både samfund og kirke de seneste årtier. Ny viden, nye behov, nye muligheder, nye udfordringer. Vi må tage debatten
og overveje, hvordan rammerne for et levende og vedkommende gudstjenesteliv skal
være lige netop her hos os i Læsøs kirker.
BK

Noget af det, som mange ikke ser, men som
koster ressourcer, altså arbejdstimer, er den
voksende kommunikation med menigheden
gennem hjemmeside, Facebook og anden PR.
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Gudstjenesten er vi fælles om
I marts 2017 nedsatte biskopperne tre liturgiske fagudvalg, som hver især skulle arbejde
med et hjørne af gudstjenestelivet ud fra teologiske, kirkelige og folkelige vinkler. De tre
udvalg har beskæftiget sig med gudstjenesten,
dåb og nadver, autorisation og frihed.

___________________________

” Hvor meget må præst og menighedsråd selv bestemme over gudstjenestens
indhold og form, og hvor meget skal
følge et fast, autoriseret ritual?

“

- var bare ét af mange spørgsmål, der blev rejst
med det mål at undersøge gudstjenestelivet, som
det ser ud i dag, kirkeligt, teologisk og folkeligt. Ved arbejdets afslutning, er der lagt op til
en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan
gudstjenesten i fremtiden skal forme sig.

I den nyeste rapport: ‘‘Gudstjeneste - om gudstjeneste i Den Danske Folkekirke ’’ hedder det
i Pixiudgavens forord:
,, De første kristne samledes om søndagen, dagen før opstandelsen, for at læse, synge, takke,
bede og spise sammen. Sådan er det stadig.
At fejre gudstjeneste forbinder os med kristne
ud over hele jorden og igennem hele historien.
Mødet mellem Gud og mennesker - gennem
ord og handling - er kernen i gudstjenesten.
Det er gudstjenestens hvorfor. På det skal man
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kende og genkende en gudstjeneste. Her kommer
Gud til os i ord og sakramente, og vi svarer med
handling, ord og musik. Gudstjenestens hvorfor
er givet en gang for alle, gudstjenesten hvordan
er til debat og forhandling. Det er i bevægelse.
Måden, vi fejrer gudstjeneste på, kaldes liturgi.
Liturgi betyder egentlig en offentlig handling.
Folkekirkens gudstjenesteliv er kendetegnet ved
offentlighed. I det ligger selvfølgelig, at gudstjenesterne er åbne for alle - alle er velkomne.
Men også, at kirken er en del af samfundet.
Kirken og dens gudstjenesteliv præger og præges af kulturen. Liturgien er hele tiden i en langsom forandring. Den medbringer ord og traditioner fra flere årtusinder og indoptager nye
udtryk. Undertiden må vi standse op og overveje: Hvordan fejrer vi bedst gudstjeneste?
Hvordan bidrager vores tid til den levende
gudstjenestetradition?
Søndagsgudstjenesten, kaldet højmessen, har
en særlig plads i gudstjenestelivet, fordi den
finder sted på opstandelsesdagen og gennem
tidspunkt, indbold og form forbinder os med
kristne alle steder og til alle tider. Men andre
gudstjenester er i lige så høj grad mødesteder
mellem Gud og menneske.
Det er mit håb at rapporten vil blive læst og
brugt til samtaler og debatter, og at mange efterfølgende vil indsende skriftlig respons, der
kan give biskopperne et indtryk af holdninger,
erfaringer og ønsker, til brug for det videre arbejde med liturgi i bispekollegiet. På faggruppens vegne ønsker jeg god fornyelse og samtale om det væsentligste i folkekirkens gudstjenesteliv ’’.
Ordene var fra
biskop Marianne
Christiansen formand for
faggruppen.
Marianne Christiansen er dansk sognepræst, der er
nuværende biskop over Haderslev Stift, indsat ved
en bispevielse i Haderslev Domkirke 12. maj 2013.

og samtalen begynder nu

Som den opmærksomme læser allerede har
forstået er her lagt op til samtale/drøftelse.
Hvorfor er det vigtigt?
Fordi gudstjenesten angår alle!
”Jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre,
hvad du (Gud) vil sige til mig”. Sådan lyder det
i en gammel indgangsbøn. Vi går til gudstjeneste søndag og til hverdag for at blive indskrevet i Guds historie med os. Vi får lagt en
ny horisont for vores liv i vores øjne.
____________________________________

” - Der er det særlige ved vores søndagsgudstjeneste, at den er den samme
uanset hvilken kirke, man går i. Det er
– uden sammenligning i øvrigt – ligesom
med McDonald. Der er en stor grad af
genkendelighed.

“

___________________________

_

Gudstjenestens hvorfor ?
Gudstjenestens hvordan
Ord
Sang og musik
Fællesskab
Rummet
Liturgisk dannelse

______________________________
* Hvilke slags gudstjenester går du til?
* Hvad ville der ske, hvis der ikke blev holdt
gudstjeneste i vores samfund?
* Hvad er din drømmegudstjeneste?
* Hvad er en god prædiken?

Det giver tryghed, og derfor skal man tænke
sig godt om, hvis man vil ændre den måde, vi
holder gudstjeneste på. Omvendt må vi hele tiden drøfte, hvordan reformationen af folkekirken kan fortsætte. Det gælder også måden, vi
holder gudstjeneste på.
- Vi skal ikke løbe halsløst efter tiden.
Tradition er vigtig. Men også en tradition skal
fornyes for fortsat at være levende.
- Eksempelvis finder nogen måske i dag, at den
”store” højmesseliturgi ikke passer til en lille
menighed med få deltagere, og ønsker sig derfor en ”lille gudstjeneste” formet på dens egne
præmisser, ligesom der mange steder er kommet en mangfoldighed af hverdagsgudstjenester og gudstjenester, der har et andet præg end
søndagsgudstjenesten. Det hilser jeg meget velkomment, men det rejser også spørgsmål om
bl.a. genkendelighed. (Tine Lindhardt, biskop
Fyens Stift)

Det bliver da spændende at tale om nogle af
Pixiudgavens spørgsmål - også på Læsø!

* Hvad skal en prædiken gøre ved dig?
* Hvem skal bestemme, hvad der kan eller
ikke kan synges i kirken?
* Hvordan oplever flere glæden ved
fællessangen?
* Hvad skal musikken gøre ved os i
gudstjenesten?
* Hvad gør at du føler dig velkommen i
kirken?
* Giver gudstjenesten dig mod og vilje til at
handle i verden?
* Hvilken atmosfære er vigtig i et kirkerum?
* Er der en grænse for, hvad kirkerummet
kan bruges til? Hvis ja, hvor går den?
Kommentarer til folkekirkens gudstjenesteliv fra
grupper og enkelt-personer kan sendes til

folkekirkensliturgi@km.dk med emnefeltet
liturgi
Sammenfattet af GNH
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Hjerne OG hjerte - det gør forskellen
Når Kresten og Else besøger Læsø, og en ansat på
færgen hilser dem velkommen hjem, er vi mange, der
kan tilslutte os. For hver
gang Kresten Christensen
er afløserpræst på øen, får vi
et berigende og kært gensyn
med det afholdte par, der i
løbet af deres præstegerning
i Vesterø Sogn fra 1968 1975 i den grad satte deres
aftryk og fik skabt stærke
relationer og uvurderlige
bånd til det lille samfund.
I marts var der atter mulighed for at gense dem ved en
sogneaften i Vesterø og nogle dage senere i Byrum kirke og på Kirkensgaard, hvor
deres lidt forsinkede 50 års
jubilæum blev fejret ved en
hyggelig frokost med menighedsrådet som vært.

Gæsterne strømmede til, og
det blev en mindernes dag
med nostalgiske undertoner.
Else og Kresten har været vidt
omkring siden deres debut på
Læsø, og deres tidligere sognebørn har på lang afstand
fulgt deres mangeårige virke
på forskellige kontinenter, så
gensynet var som altid varmt,
og snakken gik fornøjeligt.
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Kresten og Else kom i sin tid
til Kattegatøen som et dejligt
friskt pust og fik bl.a. sat
skub i det kirkelige børne og ungdomsarbejde, men
også i fritidsaktiviteter uden
for kirken, huskes de for at
være med i forreste geled.
Præsteboligens døre gik på
lette hængsler, det udadvendte og superaktive par
var altid parate til at lytte
og var åbne for en snak,
venskaber blev skabt og
tillidsbånd blev opbygget.
Kresten fortæller gerne, at
han, da han som nyuddannet
teolog ankom til Læsø, var
præst med hjernen, og at han,
da han fem år senere rejste
herfra, tillige var blevet det
med hjertet. Gode gæve Indre
missionsfolk med en levende personlig tro tog den unge
præst med familie under
deres vinger og gav dem al
mulig sjælelig støtte.

Kristendommen har fyldt
meget i deres liv, der har
været en spændende og udfordrende rejse, og overalt
hvor de er kommet frem i
verden, har de - med deres
empati og ægte indlevelse i
andre menneskers situationer og liv - formået at åbne
nye døre og bygge broer til
andre trossamfund.
Det præger parret, at de har
været så tæt på fremmede
kulturer, levemåder og religioner. Når Kresten i sin japanske jakke og med sit store kors på brystet indvier sin
gamle menighed i hans og
Elses bevægende møder med
mennesker på deres vej, bliver det fortalt så blændende,
stærkt, varmt og ægte, at man
gribes af deres altfavnende
kærlighed til næsten.
Kirsten Melchjorsen

Else og Kresten flankeret af søstrene Helle Bay og Jette Munk,
som han henholdsvis konfirmerede og viede i 1968 og 1971.
Helle var i nogle år barnepige for den yngste af præsteparret 3
børn, Simon, der er født på Læsø
og hun har holdt kontakten til dem ved lige.

Unikke oplevelser på Kattegatøen

,,

Syng
Solen
Ned ’’

Mange salmer omhandler
troen og skønheden i
naturen, og det er meget
smukt og stemningsfuldt, når
Læsø Kirker hver onsdag
aften kl. 20.00 hen over
sommeren samler folket i
aftensang ved solnedgang på
havnene til musik og
eftertanke. Alle er meget
velkomne til at deltage.
I Vesterø på havnebakken og
i Østerby på hummerpladsen.
Ps. Se sommerens eksakte datoer for
Syng solen ned 2019 på s. 23

,,

Den
Himmelske
Pause ’’

Lørdag 7. september er Læsø
Kirker at ﬁnde i Ægirs Have
kl. 10.30, hvor sognepræst
Eva Bernhagen bringer en
reﬂeksion og musiker
Henrik Strøm samt et
“Pop-up-Kor” til dagen
ledsager fællessangen.
Kl. 12.30 - 13.00 istemmer
‘‘ Pop-up-koret ’’ en koncert
af glade rytmiske melodier.
Ps. Se omtalen af Kor-Workshop s. 16
om det er noget for dig. Sang gør glad
og heler sjælen - Velkommen!

Kvinde, Krop og Kirke
Vesterø kirke torsdag 8. august kl. 19.00-22.00.
- en udvidet session, hvor vi begynder i kirken og går udenfor i naturen.
Øvrige onsdage i Byrum kirke kl. 19.00-21.00:
4. september, 2. oktober, 6. november
Side 15

Læsø Kirker

Det sker i sognene

Sogneudflugt søndag d. 18. august Dagen begynder med gudstjeneste kl. 10.00 i Byrum Kirke.
Efter kirkekaffen kører bussen kl. 11.30 fra holdepladsen lige
øst for kirken. Der er fastlagt en rundtur på vores dejlige ø,
så vi kommer forbi og ser noget af det ”nye”, der er sket på
Læsø. Der gøres holdt og spises lækker frokost ved et attraktivt
spisested. Ca. kl. 15.30 vender vi tilbage til sognehuset
Kirkensgaard i Byrum og slutter af med eftermiddagskaffe.
Alle aldre er hjertelig velkommen til at være med.
Pris for hele dagen 150 kr. Tilmelding til Bodil Kessler
på tlf: 21 57 61 85 senest d. 11. august.

W
OR
KO
R
K
S sang …
H hjerteglæde …
O overskud …
P personlighed …

Musiktalentet Henrik Strøm smitter med glæden ved sang og musik
på en kompetent og humoristisk måde. Under denne erfarne
musikers ledelse skabes et “ pop-up-kor ” når der igen afholdes
Kor-Workshop på Læsø slut august og start september.
“ Pop-up - Koret “ medvirker v/gudstjenesten 1. september samt i
“ Den himmelske pause “ 7. september
Workshoppen henvender sig til alle som ønsker at synge - prøv!
Deltagerpris ialt: 300,- kr. for alle sangtekster/noder, samt fysisk
velvære. Kontakt grethe@gmail.com for info/program og tilmelding.
Workshop del 1: fredag 30. august - søndag 1. september
Workshop del 2: fredag 6. september - lørdag 7. september

Initiativtagere bag projektet er Læsø Gospel & Rytmiske Kor i samarbejde med Læsø Menighedsråd

Den Danske Salmebog
rummer ikke mindre
end 791 salmer og er
uden sammenligning
et litterært og musikalsk
nationalklenodie.
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
i Byrum kirke. Grib chancen for at synge dig
glad, lære nye melodier og tekster.
Tirsdag 3. sept. og tirsdag 1. okt. kl. 19.30
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HØST
- gudstjeneste, helt
som i gamle dage,
fejres med offergang i
Vesterø kirke søndag 8. september kl. 10.00.
Sognepræst Eva Bernhagen har tjenesten og
kirkens Kor v/organist Kasper Køhl Jensen
medvirker.
Kollekt til Den
Danske Sømandskirke/KFUMS
Soldatermission

Læsø Kirker

Det sker i sognene

Sogneeftermiddag tirsdag 17. sept kl. 14.30 på Plejehjemmet
Det bliver et kært gensyn med
Marie-Louise Impgaard
Sørensen, der var øens vikarpræst under Evas barsel.
Marie-Louise og Strengekoret
beriger sogneeftermiddagen.
Sogneaften i Kirkensgaard torsdag 19. sept. kl. 19.30: Hjemme i Kenya
Missionærerne Susanne og Leif Madsen besøger atter Læsø og fortæller
om arbejdet i NLAI – New Life Africa International – Et projekt som de
startede for 25 år siden i Nakuru i Kenya. Der er mulighed for at købe
afrikansk kunsthåndværk og ting, der er fremstillet på skolen i Nakuru.
Jetsmark Sogn ansatte 1. februar 2018 organist Doris Kjærgaard, der de seneste 23
år har virket som organist ved Aaby Kirke og tidligere besøgt Læsø med sit kor.
Nye stemmer klinger, når Jetsmark kirkes Børne-Ungdomskor medvirker ved
gudstjenesten 22. september i Byrum kirke - hvor Marie-Louise har tjenesten.
“Når kirsebærrene blomstrer ” - tysk film fra 2008 vises tirsdag 24. sept. kl. 19.00 i Læsø BIO
”Elmar Wepper spiller med stor ømhed og sjælden indlevelse den pensionsmodne Rudi,
der ikke selv ved, at han er dødeligt syg. Hans uselviske hustru, Trudi, holder på hemmeligheden og inviterer ham ud på
en sidste rejse rundt til deres børn og børnebørn. Da Trudi selv
uventet dør undervejs, tumler Rudi ind i et tomrum i sit liv. Det går op for
ham, at han aldrig rigtigt kendte Trudi, og at hun opgav sin ungdoms
drømme om at rejse til Japan og blive Bhutodanser for ham. Han ser
derfor ingen anden vej frem end at pakke Trudis ting og rejse til Japan.”
Sogneaften i Kirkensgaard onsdag 16. okt. kl. 19.30: DÅB og NADVER
Folkekirkens to
sakramenter.
Foredrag v/Provst
Thomas Reinholdt
Rasmussen, Hjørring.
“ Løftet ” - fransk film fra 1996 vises tirsdag 29. okt. kl. 19 i Læsø BIO

‘‘15 årige Igor hjælper sin far med at udleje
lejligheder til illegale indvandrere. Men da én af
beboerne falder ned fra et stillads ved en af deres
faldefærdige bygninger og kommer slemt til skade, tvinges Igor
til at tage stilling til konsekvenserne af sin fars forretninger.
Et opgør mellem far og søn er uundgåeligt.’’
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Sogne Info

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

Søndags - Caféen holder åbent - også hele sommeren
Menighedsplejens Søndags-Café er åben hver søndag
eftermiddag kl. 13.30-16.00 i Kirkensgaard.
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: Mariann Toftlund tlf: 21 76 33 40

Faste aktiviteter
• Babysalmesang for 0-2-årige børn samt Englebixen
- musikalsk legestue for ca. 0-4-årige børn i Byrum kirke
hver anden uge - følg annoncering på bl.a. FB 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 på torsdage kl. 10.00 - 12.00 i Sognehuset Kirkensgaard
• Søndagscafé hver søndag kl. 13.30 - 16.00 i Sognehuset Kirkensgaard

Kirkekollekter i Læsø Kirker
14. juli
11. august
8. september
13. oktober
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Café Exit
Blå Kors
Danske Sømandskirker/KFUMS Soldatermission
Indenlandsk Sømandsmission

Sogne Info

Dåb

Døde___________

• 9.03.19: Leonora Kristine Strøm Dahl
• 7.04.19: Elliot Elias Jerup

• 8.03.19: Kjeld Lundgaard Sørensen
• 2.04.19: Ketty Grethe Larsen

• 28.04.19: Frida Agnes Kölkvist Melchjorsen

• 2.04.19: Anna Kathrine Johansen
• 18.04.19: Carlo Baltzer Olsen

Velsignede

• 26.04.19: Inge Kristine Damm-Pedersen
• 8.05.19: Jorma Erkki Olavi Puumala

• 9.03.19: Denise Strøm Dahl
og Christian Dahl
• 18.04.19: Marianne Holo Johansen
og Bjørn Johansen

Viede
• 22.

02.19: Anja Birch Nielsen
og Morten Egekvist

• 27.04.19: Laura Martina Eleonora Jensen
og Henrik Mouritzen

• 20.05.19: Marina Holm Larsen

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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Det’ de
smukke
unge
mennesker:
H
J
E
R
T
E
L
I
G

Byrum Kirke 11. maj 2019

NYT HOLD:
Indskrivning af
nye konfirmander
for året 2019-20
sker ved
gudstjenesten
søndag 1. sept.
kl. 10.00
i Byrum Kirke.
Østerby Kirke 17. maj 2019

T
I
L
L
Y
K
K
E
Vesterø 19. maj 2019
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Set & Sket

Forårsgudstjeneste på Museumsgaarden

Jakobsstigen- sognepræst Eva Bernhagen

Indgansbøn: kære Gud har du altid tid til mig?

Gud på vej til Abraham og Sara - som Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd
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Koncertudvalget præsenterer

Søndag 23. juni kl. 19.00 Vesterø Kirke
Midsommerkoncert med
Eva Rungwald og Jørgen Ditlevsen
Entré: kr. 50,00
Lørdag 6. juli kl. 20.00 Østerby Kirke
Folkemusik - skotsk og dansk
Quigg Duoen m/Pernille
og Stephen Quigg
Entré: 50,00
Tordag 11. juli kl. 20.00 Byrum Kirke
Folkemusik
Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt
og Lasse Jørgensen
Entré: kr. 150,00

Lørdag 10. august kl. 16.00 Byrum Kirke
Klassiskpræget swingmusik
’SWINGIT’ m/Mikael Børresen, klarinet
og Michael Turkat, orgel
Entré: kr. 70,00

Lørdag 5. oktober kl. 16.00 Byrum Kirke
Hjallerup Sangkor
Entré: kr. 50,00

Torsdag 24. oktober kl. 16.00 Vesterø Kirke
Spil og Syng DANSK 2019
Lokale aktører og fællessang
Entré: Gratis
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Gudstjenester på Læsø
Dato
2/7
3/7
7/7

Byrum

Vesterø

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen
onsdag Vesterø Havn

20.00 Syng solen ned E.Bernhagen

3. s. e trinitatis 10.00 E.Bernhagen

10/7 onsdag Østerby Havn
14/7
16/7

Østerby

20.00 Syng solen ned E.Bernhagen

4. s. e trinitatis

10.00 E. Bernhagen

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet Lise M. P.

17/7

onsdag Vesterø Havn

21/7

5. s. e trinitatis

20.00 Syng solen ned Lise M. P.
10.00 Lise Munk Petersen

24/7 onsdag Østerby Havn

20.00 Syng solen ned Kristian G. S.

28/7

6. s. e trinitatis 10.00 Kristian Gram Schjoldager

30/7

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet P. Bandholm

31/7 onsdag Vesterø Havn

20.00 Syng solen ned P. Bandholm

4/8

10.0 Peter Bandholm

7. s.e. trinitatis

7/8 onsdag Østerby Havn

20.00 Syng solen ned E.Bernhagen

11/8

10.00 E. Bernhagen

13/8
18/8

8. s. e. trinitatis
tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen
9. s. e. trinitatis 10.00 E. Bernhagen - UDFLUGT

25/8

10. s. e. trinitatis

27/8

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen

28/8
1/9
3/9

10.00 Morten Fenster Thaysen

torsdag dansk-tysk

19.30 dansk- tysk gudstjeneste E. B.

11. s. e. trinitatis 10.00 Konfirmandindskrivning
E.B. og Rytmisk Kor
tirsdag 19.30 Salmemarathon
10.30 Ægirs Have E.Bernhagen
“ Den himmelske pause”

7/9

lørdag

8/9

12. s. e. trinitatis

10/9

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen

15/9

13. s. e. trinitatis

22/9

14. s. e. trinitatis 10.00 Marie-Louise I. S. og
Jetsmark kirkes børne-unge Kor

24/9

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen

29/9

15. s. e. trinitatis

1/10

10.00 Høstgudstjeneste m/offergang.
E. Bernhagen og Kirkens Kor
10.00 E. Bernhagen

10.00 E. Bernhagen

tirsdag 19.30 Salmemarathon

6/10

16. s. e. trinitatis

8/10

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet Helle R.

10.00 E. Bernhagen

13/10

17. s. e. trinitatis

20/10

18. s. e. trinitatis 10.0 Thomas Reinholdt Rasmussen

22/10

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E. Bernhagen

27/10

19. s. e. trinitatis

10.00 Helle Rosenkvist

10.00 E. Bernhagen

Halloween planlægges til fredag 1. november
Læsøs sognepræst Eva Bernhagen afløses i følgende uger af præster fra fastlandet: uge 29 Lise Munk Petersen,
uge 30 Kristian Gram Schjoldager, uge 31 Peter Bandholm. uge 34 Morten Fenster Thaysen,
uge 38 Marie-Louise Impgaard Sørensen, uge 41 Helle Rosenkvist, uge 42 Thomas Reinholdt Rasmussen.

= Indsamling se s. 18 Tak for enhver gave til arbejdet!

Nuets sang
Alting har sin tid.
Vi er sand som strømmer
gennem årets hånd blot et pust af ånd.
Hjerteuret slår.
det er enten eller.
Det er nu det sker
eller aldrig mer’.
Drik din time ud
til den sidste dråbe.
Har du savn og gru?
Der er liv endnu.
Hjerteuret slår.
Grib dit nu fra himlen
lad det blive stort
selve livets port.
Iben Krogsdahl, 2017
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www.elling-sogn.dk

