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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 bedst mandage
8 - 10.00 på tlf. 2497 6434 gnh@laesoekirker.dk
Vedr. kirkebogsregistrering: gnh@km.dk
Postadresse: Byrum Hovedgade 50 att.:GNH

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

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

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

Menighedsrådsmøder
• Alle møder er offentlige og afholdes i Sognehuset
Kirkensgaard Kærmindevej 1 i Byrum kl. 19.00
• Dato: 15/3, 12/4, 17/5, 14/6
• 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
• udgives af Læsø Menighedsråd tre gange årligt: marts,
juli og november måned. Bladet kan afhentes i Kirken.
• Redaktionen: Menighedsrådets næstformand Elmer
Haaber (redaktør), Præsten, Olav Juul, Kirsten
Melchjorsen og Grethe N. Havnhøj
• Deadline til næste blad: 6. maj 2019
• Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 9717 1122

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

Taknemmelighed

Læsø menighedsråd har meget at være taknemlig for og
vi vil her på skrift gerne takke alle, der har ydet tilskud
og bidraget med økonomisk
støtte til flere af Læsø kirkers
aktiviteter i den seneste tid.

Først og fremmest
siger vi AUGUSTINUS FONDEN stor tak for
de donerede midler til istandsættelse af Vesterø kirkes
kalkmalerier. Uden det stolte støttebeløb på 2.1 mio. kr.
var projektet ikke blevet realiseret.
Dernæst vil vi takke LÆSØ
BRAND FONDEN for flere
ydede tilskud. Her skal nævnes tilskud til indvendig kalkning af Vesterø kirke, tilskud
til kirkekorets tørklæder, tilskud til det indkøbte kunstværk ”Lys og Håb” malet af
Jonas Wickman, hvilket er
ophængt i den store sal i
sognehuset.

LÆSØ BRAND FONDEN
gjorde i samarbejde med
LÆSØ FISKEINDUSTRI
FOND det også muligt at få
børnejazzorkesteret ”Æsken”
til øen for at optræde i forbindelse med Halloweenfesten i november. En meget
flot gestus som menighedsrådet skønner oprigtigt på.

En tak skal gå til Dronninglund Sparekasse for finansiel støtte samt til Dagli’ Brugsen og Super Brugsen for donerede naturalier til sammenkomsten og serveringen i
forbindelse med genåbningen af Vesterø kirke d. 2. december 2018.
BK

,, Vær altid glade, bed
uophørligt, sig tak under
alle forhold; for dette er
Guds vilje med jer i
Kristus Jesus.”
1. Thess. 5, 16-18

Invitation til
Menighedsmøde
Læsø menighedsråd er
nu halvvejs i funktionsperioden, har gang i meget og hele tiden fart på.
Vi glæder os til at fortælle om aktuel status, og
fremtidsplaner.
Derfor inviteres DU og
hele menigheden på Læsø
til at komme og høre om
arbejdet i kirkerne, på kirkegårdene, og ude på øen.
Velkommen til at stille
spørgsmål og komme med
forslag til Læsø Kirkers
fælles virke og trivsel.

Søndag den 16. juni mødes vi - efter gudstjenesten kl. 10.00 i Byrum.
Vi springer kirkekaffen
over og inviterer til en let
servering i Kirkensgaard,
Kærmindevej 1, Byrum
Din mening er vigtig for
os, i bestræbelserne på at
være åben kirke for alle.
Læsø Kirker

Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen
Bodil Kessler,
Elmer Haaber,
Else-Marie Pedersen,
Anker Juul Strøm
Lilli Jensen og
Miriam Hansen
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Gud sætter sine gode tegn

I sommer fik jeg mulighed for at besøge
Vestpolen med min familie. Det var ukendt
land for mig. En af mine bedste venner er af
polsk afstamning, og vi taler forholdsvist tit
om landet, men indtil i år har jeg faktisk heller ikke haft et ønske om at tage dertil.
Måske har jeg haft nogle fordomme om Polen;
at der var forurenet og gråt, og så var der jo
også den mørke fortid med udryddelses- og
arbejdslejrene, som de tyske nazister oprettede
under 2. Verdenskrig. Det Polen som jeg mødte, var et land, der ikke var så forskelligt fra
Danmark. Der var storbyer med internationalt
præg – og samtidig var der nærhed og tryghed
ude i det sommerhuskvarter, som vi boede i.
Et par gange kiggede jeg på Polenskortet; hvor
lå koncentrationslejrene i forhold til os?
Heldigvis for langt væk til et besøg. Der var
tale om flere hundreder kilometer. På en måde
åndede jeg næsten lettet op, selvom jeg mener,
at det er mit ansvar at få besøgt lejrene og vist
dem til mine børn. Hvordan skal vi ellers komme til en forståelse af det frygtelige, der fandt
sted? Hvordan husker vi på det?
2. Verdenskrig ligger snart så langt tilbage i erindringen, at den generation, der oplevede
det som ung, er ved at være døde. Et menneske, den 94 årige Arlette Andersen, er stadig
i live, og hendes mission er at fortælle sin beretning om at være fransk-jødisk pige under
holocaust i Auschwitz. Vi kan sige, at der er
en vis portion held blandet ind i Arlettes historie; hun møder en af sine forældres venner
i Auschwitz, og han sørger for, at hun får et
knapt så fysisk belastende arbejde, hvor hun
får lov at sidde ned omkring et bord indendørs.
De fleste som arbejdede udenfor, døde i løbet
af få uger. Men er det heldigt at overleve…?
Vil man som overlevende ikke bære rundt på
en skyld, ja skam, over at have overlevet, når
andre mennesker, som også havde ret til livet,
døde? Og hvilket had må man ikke bære rundt
på, til landet, dets befolkning, til nazisterne?
Hvordan får du samlet dig selv op som menneske, efter i så lang tid og så systematisk igen
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og igen at være blevet mindet om, husket på,
at du ikke er et menneske. Du er et u-menneske. En, der fortjener at dø.

Hvis Arlette nogensinde skulle glemme rædslerne fra udryddelseslejren, så har hun et
mærke på sin arm, der kan minde hende om
det. Tallet 74853. Brutalt tatoveret på hendes
venstre arm af en SS-vagt. Tegnet på den ultimative ydmygelse: du er ikke værdig til at have et navn, du er et tal. Det vækker stærke
kristne associationer i mig, dette med at vi
sætter tegn på hinanden, for bedre at kunne
distancere os. For at kunne glemme hvem det
er, vi har med at gøre. Jesus afviste selv at få et
menneskeligt tegn sat på sig. Nej, jeg er ikke
en konge, jeg er ikke en hersker. Gang på gang
afviste han sin tids magtsymboler. De gode
tegn, derimod, dem gav han mange af.
Pegede ikke på sig selv, men på Guds rige,
som vi deler med hinanden. Han huskede os
på, at der er et overskud, mere end det vi tror,
der er. Måske fordi mennesker omkring ham
turde give mere af sig selv, inspireret af hans
eksempel. Han viste hen på en større virkelighed. At vi får mere igen, hvis vi tør give os
selv. Vi ved det godt inderst inde, nogle gange
ligger det dybt begravet i vores erindring. Det
skal aktiveres af noget - måske af et andet tegn.
For der er skam allerede en masse gode tegn i
vores dagligdag. Tag nu vielsesringen: mange
har en. Måske går de ikke med den, men har
den gemt i en skuffe eller hængende i en kæde

imellem os

om halsen. Det kan være, at fingeren, den sad
på, i årenes løb er vokset, så den ikke længere
passer. Vielsesringen har en lang og dyb tradition. Simon og jeg fik en helt almindelig
guldring, grænsende til det kedelige, med hinandens navne og datoen for vores bryllup, 1.
marts 2008. Jeg skal indrømme, at den sagde
mig ikke meget i starten – men det er den
kommet til. Den er tegnet på hengivelse; vielsesringen er en stump forkyndelse, som siger mere end alle ord, fordi tegnet er blevet
til kærtegn. Det er et godt tegn i min hverdag,
som minder mig om noget dejligt i mit liv.
Den styrker mig med tro, håb og kærlighed,
når det hele er ved at glide mig af hænde. Så
husker jeg på, at der blev bedt for os i kirken
i Taastrup, som der bliver bedt for alle ægtepar, og så kan jeg lidt igen.
_________________________________

” At huske er essentielt ved det at være
menneske. Det handler om fælleserindringer, minder, alt det, der skete i din fortid,
som gør dig til den du er. Hvis du ikke
længere kan huske, er du så den samme?
Vi taler om, at de, der ikke længere kan
huske, har mistet sig selv. Måske det er
rigtigt; måske de er blevet en anden, end
det menneske de var, men Gud husker
hvem de er. Han glemmer ikke. Selv når
vi glemmer og bliver ved med det, så
husker Gud.

oplevelser. Nogle lægger noget af alt det, de
bærer rundt på, frem for Gud. Og lader ham
gennemlyse det med sin kærlighed. Det kaldes at få syndernes forladelse.
Nadver – hvad betyder det? Det er ikke blot
et måltid, en kiks og en smule vin. Det er også et godt tegn. Et tegn på, at Gud er her.
Han sætter sine gode tegn imellem os, sådan
at vi kan leve og huske på vores medmennesker. Det husker jeg nu.
Sognepræst Eva Bernhagen

Se, Jesus giver brød til dig,
vi får et stykke hver
hans ord de hjælper os på vej:
“ Min krop er brødet her. “
Se, Jesus giver vin til dig,
vi får en mundfuld hver
hans ord, de hjælper os på vej:
“ Mit blod er vinen her. “
Hver gang vi modta’r brød og vin,
så husker vi Guds søn.
Skærtorsdag aften blev han din
og svar på vores bøn.

“

”Vi skåler med vore venner og dem som vi
kender, og dem som vi ikke kender, dem skåler vi med.” Sådan lyder en kendt skålevise,
som har en god, kristen pointe!
Vi skåler med hinanden og Gud, i kirken, når
vi går til nadver. Nogle skåler på, at de lige
med nød og næppe kom igennem denne uge,
andre siger tak for dejlige dage med energi og

Tekst: Randi korsgaard
Melodi: Jesper Gottlieb
Lydfil: Se, Jesus giver brød til dig
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Nyt fra menighedsrådet

Lukning af lapidarier
I rigtig mange år har det været muligt, mod
betaling, at få sat gravsten ud i det såkaldte
lapidarium, når et gravsted blev sløjfet/slettet.
Denne mulighed beroede på en menighedsrådsbeslutning om, at gravstedsindehaveren
for 1500,- kr. kunne få gravstenen sat i lapidariet for en 25 årig periode.
Nu har Læsø menighedsråd på opfordring af
provstiudvalget truffet en anden beslutning,
som lukker for denne mulighed. Årsagen til
ændringen skyldes, at lapidarierne ved alle tre
kirker er overfyldt med hensatte gravsten, og
der er ikke plads til flere.
Gravstenen er gravstedsindehaverens private
ejendom, i sin tid ved gravstedets etablering
købt og betalt hos stenhuggeren. Og ønsker
man efter fredningstidens udløb at slette gravstedet, vil det efter ændringens indførelse være sådan, at man kan tage gravmindet med sig
hjem, ellers vil gravstenen blive destrueret/
knust. De gravsten, der er hensat i lapidariet
og betalt for, vil selvfølgelig blive stående,
indtil de 25 år er gået.
Kirkegårdsvedtægterne for Læsø kirker kan
ses på Læsø kirkers hjemmeside:
www.laesoekirker.dk eller ved henvendelse
til graverne Astrid eller Birgitte.
Kirkegårdstaksterne med de aktuelle priser
for begravelse/bisættelse, vedligehold m. m.
kan ses på provstiets hjemmeside:
www.hjorringprovsti.dk
BK

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
10. marts 2019
- sammen om kloden
Da vi p.t. ikke har nogen indsamlingskoordinator, kan vi i år ikke gennemføre
husstandsindsamling på Læsø.
Det vil være muligt at give et bidrag til
kollekt ved gudstjenesten 10. marts i
Vesterø Kirke.
Samt med Mobile
Pay til Folkekirkens
Nødhjælp 50602040

Gratis Kirketaxi
- ændrede vilkår
Fra 1. marts, altså med udgivelse af dette
kirkeblad, ændres vilkårene for gratis kirkebil, der tidligere har været et tilbud til
samtlige kirkelige aktiviteter, bl.a. plejehjemsgudstjenesten. Fremadrettet vil den
gratis kirkebil alene omfatte kørsel til og fra
alle gudstjenester i de tre kirker på Læsø,
også når disse foregår i det fri. Bestilling
af kirkebilen sker fortsat på tlf. 3050 4565

Vigtige datoer:
Menighedsmøde i Kirkensgaard 16. juni.
Hør bl.a. om spændende opgaver, visioner og kirkeskat. (se side 3)

Sogneudflugt 2019

Menighedsrådet påtænker sogneudflugt
for hele menigheden, i august måned og
arbejder på at finde en søndag efter kirkegang i Byrum.
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Det levede liv

Man kan møde dem i kir-

ken om søndagen, til forskellige arrangementer i Kirkensgård, til koncerter, spil
og sang og til sommerens
”Syng solen ned”. Altid med
et glimt i øjet, et smil på læben og parate til en lille snak.
De udstråler den ro og afklarethed, der kendetegner mennesker, der har levet et langt
liv på godt og ondt, og som
i deres livs efterår ikke mere
betragter en ny dag som en
selvfølge, men som en ekstra
gave.
De to tidligere Vesterø damer, Gerda Pedersen og Margit Øgård Larsen, har fundet
glæde i hinandens selskab
her på deres fælles adresse,
Doktorvejen 1, hvor jeg har
sat dem stævne i Gerdas
hyggelige stue for at høre
lidt om deres oplevelser omkring livets små og store udfordringer, for at bladre sammen med dem i deres mindebog og for at få et lille indblik i deres eftertanker om
dette gode liv, der så pludseligt gik.

var de bange for, at jeg lå og
var trillet rundt, nu er det hele mere trygt for både dem
og mig, og Gerda supplerer,
at hun personligt ville føle,
at familien altid skulle bære et ansvar for hende, hvis
hun stadig boede i eget hjem
– udover alle de praktiske
ting, hun skulle have hjælp
til. Hun kom hertil i foråret
2013 efter et langt sygehusophold, hvor hun i en uge
var tilsluttet respirator. Vel
hjemme på øen igen havde
hun brug for at komme til
kræfter, så da hendes samlever, Poul blev indstillet til en
plejehjemsplads, tog hun med
for at blive aflastet. Året efter mistede hun Poul og hun
besluttede sig for at blive fast
beboer. Det er ved at være
seks år siden, hun befinder
sig stadig godt her, men føler ind imellem at timerne
bliver lange, især fordi der er
så få medbeboere, man kan
føre en dybere samtale med.

87-årige Gerda og 85-årige
Margit er gode repræsentanter for, at man, også når man
bor på et plejehjem, fortsat
kan have en god og udadvendt tilværelse. Nuet er blevet vigtigt, de samler gerne
på nye oplevelser, men deler også gerne fortiden med
os andre: Barndomsdagene
– og især den sødmefyldte
ungdomstid, hvor de blev
forelskede og fandt deres
mænd.
I tre år var Gerda i lære som
håndvæverske på Strandgården med Oda Mortensen
som underviser. Det var efter krigen, hvor alt kunne
sælges. Hun og de andre piger tjente fem øre pr. håndklæde, så der var gang i produktionen. Nyuddannet fik
hun et job på et væveri i København – og Harding Pedersen, hendes kommende
mand, var i samme periode
fiskeribetjent i Aalborg. – I
julen kom vi begge hjem til

Plejehjemmet er sidste station på deres livsrejse og ifølge dem et godt alternativ
til eget hjem – nu det ikke
kan være anderledes. – Jeg
er her ikke af lyst, men af
fornuft, siger Margit. – Jeg
kom herop i maj sidste år,
fordi mit syn er meget dårligt, og selvom jeg kan savne
mit hus og min have, der var
min medicin, så er det den
bedste løsning. Når mine
børn ikke kunne få fat i mig,
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Læsø, vi havde hver en brudt
forlovelse, men da vi uafhængig af hinanden mødtes
med en flok andre unge nytårsaften, kom vi i snak og
han foreslog, at vi skulle mødes, når jeg skulle retur med
Aalborgbåden til Kbh. Det
kom der så et bryllup ud af.
De første seks år boede vi i
Aalborg, men da Harding
hellere ville hjem og fiske,
kom vi tilbage til øen, og
det passede os begge fint.
Jeg har været glad for mit liv
hele vejen igennem, men nogle af mine allerbedste stunder har været på havnen mellem fiskere og garn. Om det
var fordi, min far var smed
og færdes i havnemiljøet,
ved jeg ikke, men allerede
som stor pige hjalp jeg til
med at rede garn ud. Når
Harding manglede en mand,
tog jeg med på fiskeri, og
jeg var lige i mit es, når der
skulle kølhales.
Også Margit fandt kærligheden sammen med en læsøbo, da hun som ganske ung
blev gift med den 10 år ældre Verner Larsen, der også
var fisker og tidligere sømand. Hun selv var hjemmegående, mens deres tre børn
var små og fik senere arbejde på Plejehjemmet og Læsøfærgen og en tid som strikkedame for Spinderiet. – Jeg
har strikket så meget, at det
kunne række til grænsen og
tilbage igen, så da Johs.
Christian en dag spurgte, om
jeg kunne tænke mig at blive timelønnet medarbejder,
slog jeg straks til. Det var
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samme arbejdsgiver, og jeg
tjente betydeligt mere, end
de fem kroner jeg fik for
hvert par vanter. Jeg havde
det godt med at være udearbejdende, og da jeg af helbredsmæssige årsager måtte
gå på efterløn, puklede jeg i
haven, for der skulle bare
ske noget. Det var også i den
tid, Verner og jeg begyndte
at cykle nogle dejlige ture
rundt omkring på øen.
I år er det 20 år siden, hun
blev alene. – Og jeg har ikke
haft en filejs siden, selvom
jeg da godt tror, jeg kunne
have fået én, hvis jeg ellers
gad. Det var noget andet
med Gerda – hun blev så
forelsket, da hun mødte
Poul, siger Margit på sin
kærlige og ligefremme måde.
– Jeg havde sandelig heller
ikke regnet med, at jeg skulle have en ny mand – og slet
ikke en, der boede den halve
tid i udlandet – jeg, der helst
ville være hjemme i min rede – det kunne hverken jeg
selv eller andre forstå, svarer
Gerda med et smil.
Harding døde fra mig alt for
tidligt, han blev kun 58 år,
og jeg blev enke alt for ung.
Da jeg så et par år senere tilfældigt mødte Poul her på
Læsø, syntes jeg, han var en
flot mand og havde lyst til at
se ham igen, og da han havde det på samme måde, blev
det starten på et godt samliv
i over 25 år, de første 10 vintre i hans hus i Spanien.
Poul var entreprenør i Randers, da vi fandt sammen,

men efterhånden som vi blev
ældre, ville jeg gerne bo her
på øen hele året, og han valgte så at flytte med mig, fortæller Gerda.
Fortællelysten er stor hos de
to veninder, og tiden iler af
sted. Vi tager et stop ved
krigsårene, hvor de var skolepiger og i deres hverdag
ikke spekulerede så meget
over, at Danmark var besat
af en fremmed magt. De tyske soldater var iblandt os,
men var høflige og nærmest
lidt undskyldende, erindrer
de, men Margit kan huske,
at hendes far forbød børnene
at være i nærheden af tyskerne, når de skulle marchere.
Gerda fortæller også, at de
opsøgte hendes far, smed
Petersen, når de skulle have
repareret noget. Hun var selv
indirekte indblandet i en episode, der kunne have fået
forfærdelige konsekvenser,
men derom vidste hun intet
før langt senere. – En nat
bankede en svensk fiskeskipper på mit vindue, han skulle have fat i min far, fordi
hans kutter ”Grethe af Hönö” havde fået maskinskade. Far gik med ham til havnen, fik renset krumtappen
eller hvad der nu var galt, og
kutteren kunne fortsætte til
Gøteborg. Det var ikke noget, jeg tænkte nærmere over før fyrre år senere, hvor
vi i 80`erne tog på udflugt
til Hönö med vores båd
”Montana”. Da stod Arvid,
den svenske skipper pludselig på kajen, hvor vi lagde
til og spurgte efter Harding.

De to fik sig en sludder og
Harding fortalte ham, at vi
også havde “sme” ombord.
Da han så min bror Mogens,
der havde overtaget smedjen, sagde han, nej, det er
ikke smeden, for ham husker
jeg særdeles godt, og så fortalte han os historien fra dengang. Da han måtte gå i havn
i Vesterø den nat, havde han
hele damdækket fyldt af jødiske flygtninge, mens tyskerne gik frem og tilbage på
kajen. Min far havde holdt
på den hemmelighed i så
mange år, og nu kunne jeg
bedre forstå, hvorfor der kom
arbejdstøj til far og stoffer til
kjoler og engelsk tyggegummi fra Sverige.
Alle minderne er dybt forankret i hjerterne hos de to
gamle piger, der har så meget at give videre og er holdt
af for deres dejlige måde at
være på. De har gennem tiderne bestræbt sig for at tage
det bedste med fra tidligere
slægter – og således også deres kristentro, der for dem
begge er det faste holdepunkt. – Vi er ikke troende
på samme måde, som de
gamle var det, men det ligger dybt i os og vi har det
herinde, siger Margit og lægger hånden på sit hjerte.
Såvel hun som Gerda føler
sig godt hjemme i det kristne
fællesskab, hvor Guds kærlighed fremhæves i forholdet
til os mennesker – og ikke
som før i tiden, hvor der var
megen fordømmelse, og hvor
der til missionsmøderne blev
talt mere om Djævlen end

om Gud. Margit deltog som
lille pige i et sådant møde –
og jeg kan endnu huske, hvor
skrækslagen jeg var, indtil
min far greb mig om skulderen og sagde til mor: Lad os
gå hjem med barnet, det er
ikke noget for hende. Taleren, en lokalkendt præst, bankede hænderne i prædikestolen, og – ja, jeg kan se det
for mig den dag i dag – åbnede kakkelovnslågen, så vi
kunne se helvedes flammer,
Det var så skræmmende en
oplevelse, at jeg selv i mit
voksenliv altid blev lidt
angst, når jeg så vedkommende.
Min mor var religiøs, og jeg
har også set hende liggende
på knæ i bøn, men hun tvang
os aldrig til at gå med i kirke.
______________________

– Vi har jo alle noget at slæbe
på, og som mor bærer man
også sine børns sygdomme
og bekymringer. Jeg har nogle vidunderlige børn, og det
er også dem og i det hele taget vores gode familieforhold, der gør, at jeg gerne
vil være her længere.
– Der er dage med nedture, hvor man ønsker, man
ikke var her, men så har
man, som Margit siger, familien at leve for. Jeg har
stadig mine søskende, og
jeg er oldefaster til fire børn,
men jeg har også hjulpet min
mor, far, min svigerfar og
mine to mænd herfra. Så ja,
jeg er glad for at være her,
men det gør ikke noget, hvis
jeg ikke er her i morgen,
siger Gerda og Margit tilslutter sig med et: Helt enig.
Kirsten Melchjorsen

Min mormor var overbevist troende på så dejlig
en måde, at jeg kunne
tale med hende om alt
muligt, fortæller Gerda.
– Det var også hende, der
sørgede for, at jeg fik
børnebibelen, som jeg
sled op.
______________________
Efter en lang og berigende
snak må jeg høre, hvilke
tanker, man gør sig, når man
gør status over et langt liv.
– Jeg føler ikke, jeg kan tilkomme mere, siger Margit.
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Skole- Kirke - Arlette, en

Fange nummer 74853 bor i Fredericia.Tallet
er brutalt tatoveret på Arlette Andersens venstre arm, og det blev det af en SS-vagt, da hun
under 2. verdenskrig i januar 1944 som blot
19-årig - med sikker kurs mod døden - blev
deporteret til nazisternes kz-lejr i Auschwitch
ved Krakow i Polen sammen med omkring
76.000 andre jøder alene fra Frankrig. Og der
har de fem cifre stået lige siden. Også i de 45
år, hvor hun - ud fra et ønske om at fortrænge
de rædsler, som hun havde gennemlevet - ikke
talte offentligt om sine oplevelser. Kun 2.500
vendte tilbage i live - og dem var Arlette mirakuløst også blandt. Men inden hun nedbrudt
og mærket for livet nåede så langt, var hun igennem ufattelige lidelser i kz-lejrens helvede,
der begyndte mandag den 23. november 1943,
da hun som engelsk-studerende gennem et
vindue fra undervisningslokalet på universitetet i Clermont-Ferrand så en større gruppe
tyske soldater trænge ind i gården.
Kort tid efter var alle lærere og studerende
samlet i gården omgivet af soldater med skudklare våben. Efter en brutal sortering stod det
klart, at Arlette Andersen blev taget i forvaring.
Hun blev i to måneder under kummerlige forhold holdt indespærret på en lokal kaserne,
inden hun blev kørt til Paris, hvorfra hun og andre jøder i tusindvis, i januar 1944 blev
stuvet sammen i kreaturvogne, og sendt videre til udryddelseslejren Auschwitz/Birkenau
i Polen.
Et rædselsår, der sluttede i vinteren 1945, da
hun med tusindvis af andre udmagrede fanger
blev tvunget til at forlade Auschwitz til fods,
hvorfra Arlette ad omveje nåede frem til den
britiske zone og herfra videre til Paris, hvor
hun blev genforenet med begge sine forældre.
I dag er Arlette Andersen 94 år og der er både
skrevet bøger og lavet film over Arlettes gribende beretning om at overleve det ubegribelige under Anden verdenskrig - om at slippe
levende ud af et af verdenshistoriens mørkeste kapitler, hvor jøder blev udryddet.
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Den seneste dokumentarfilm: “ Arlette - en
historie vi aldrig må glemme “, blev vist i Byrum kirke 16. jan. af Søren Bo Svendsen og
Marianne Helverskov Nielsen fra Skole-Kirke-Tjenesten (SKT) i Hjørring.
De besøgte Læsø for at møde skolens ældste
elever fra overbygningen: 7. + 8. + 9. klasse
og bidrage til det kristendomsfaglige område
livsfilosofi og etik, hvor det hedder at eleven
skal blive i stand til at reflektere over etiske
principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer.
KirkeNyt har spurgt
lærer Torben Kjærsgaard Mikkelsen fra
overbygningen, hvordan han oplevede at se
filmen, og om den tager nogle spørgsmål
op, som skoleundervisningen reelt kan arbejde med?
Torben svarer: Et Tv-program har titlen "beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed", mens
jeg i undervisningen har et motto " sammenhængskraft, sammenhængskraft, sammenhængskraft". Den historiske udvikling, hvis
vi tilkobler mentalitetshistorie, er jo et tidsmæssigt forløb, der bygger på "årsag virkningsforholdet". Når en befolkningsgruppe
bliver trængt, er det en aktion, der kalder på
en reaktion. Enevælden gav anledning til kritik og oprør fra almuen. Filosoffer begyndte
at diskutere rettigheder og magtens tredeling.
Den Katolske kirke udsættes for samme oprør fra primært Martin Luther.
I skolen havde vi netop afsluttet temaet om
2. Verdenskrig, da kirken melder ind med
filmarrangement i Byrum kirke. Vi har set på
Valdemarerne, der jo netop mixede kristendom og historie. Udsendt af Paven. En hidtil
uset kynisme i forsøget på at forkynde budskabet. Et dekadent menneskesyn, vi senere ser
under Hitlers forsøg på at skabe et tredie rige,
hvilket indbefatter etnisk udrensning.
Vi har set på Hitler som menneske. Hvordan

historie vi aldrig må glemme

man udvikler en sådan kynisme, og hvorfor
kan man slå ihjel, i kampen for et højere mål.
Menneskelivet er målet. Vi har bragt begrebet “ etik “ i spil. Vi har fokuseret på Hitlers
metoder. Gennem læsning og filmene: Bølgen, Rise of Evil og Drengene fra Skt. Petri.
Vi har set på Hitlers brutale inderkreds og systematikker til nedbrydelse af et menneskes
selvværd og forståelse.

Tilbage til naturen
Afslutningsvis og i overgangen til emnet om
“ industrialiseringen “, så vi Storm P’s billeder, med vagabonden, der forlader den grå
ensformige menneskemængde på vej til fabrikkerne. Vagabonden går mod den farverige natur og magter at modsige mængden.
Tør skille sig ud. En elev siger, at det minder
ham om Holocaust og den tanke var absolut
relevant. Dog havde jeg ikke selv tænkt den,
men det er jo inspirationen i lærergerningen.
At nye ting kommer fra de unge mennesker.
Just som denne replik falder, skal vi i kirken,
hvor et autentisk indslag om en kvinde, der
mirakuløst slap levende fra udryddelseslejren
i Birkenau, fylder filmlærredet. Hendes tatovering alene, er dokumentation for deltagelse i
historiens mest grufulde folkedrab. At I valgte kirken som kontekst var, for mig, outstanding. Også for de unge mennesker. Der var
højtidelighed. Der var ro. Fordybelse og nærmest skræmmende forundring. Kirkerummet
indrammer begivenheden og viser i 3. potens

Kristendommens egentlige budskab. Elsk din
næste, som dig selv. Men vi vidste jo godt, at
Hitler ikke elskede sig selv. Og derfor lod
han hånt om det store axiome eller Kants kategoriske imperativ…" vær mod andre, som
du ønsker, de skal være mod dig." Men også
hvordan vi må slås med andet nøglebegreb
TILGIVELSE. Kan vi overhovedet det ?
Filmen viste virkelig systematikken i nedbrydelsen af mennesker. Ganske som Hitler brugte niecen og Eva Braun, som objekter i forsøget på om mennesker kan opdrages som
dyr.
Jeg har altid arbejdet sammen med kirken i vores lokale friskoler. Det er dybt inspirerende
og blev bekræftiget her i Byrum Kirke, som
den store korsridder Valdemar den Store,
supportet af munkene fra Vidtskøl Kloster,
fik opført i 1200 tallet. Tak for en inspirerende oplevelse, men også stof til eftertanke.
Som titlen udtrykker, EN HISTORIE VI
ALDRIG MÅ GLEMME. Tak til initiativtagerne. Vi glæder os til næste gang. Og
ungerne syn’s det var super godt tænkt.
Med disse ord fra Torben er det vist også åbenlyst, at SKT opnår noget af det, de gerne
vil med besøget. Marianne udtrykker bl.a.:
“ i reflektionsrunden efter filmen oplevede
vi nogle engagerede elever, der formåede at
reflektere og gøre sig nogle gode overvejelser
om filmens indhold, vi er overbeviste om, at
filmen har sat et aftryk i eleverne”.
For SKT er der ligeledes en klar begrundelse for, at filmen skal vises i kirkerummet: Kirken er det sted, hvor næstekærlighedens budskab bliver forkyndt og insisterer på at fastholde denne som et bærende element for livets opretholdelse. Ved at vise filmen i kirken kan det rum være med til at tydeliggøre
og understrege næstekærlighedens essentielle betydning for sammenhængskraften i mellemmenneskelige relationer, og dermed også
vores samfund såvel nationalt som globalt.
Inputtene er samlet af Grethe Nyeng Havnhøj
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Venner for livet

Børn og voksne fra Fre-

dagsklubberne på Læsø
bruger hvert år den første
uge af skolernes sommerferie på sommerlejren
”Hvide Klit” i Lyngså.
Midt i en skøn natur med
skov, klit og strand mødes
de med hundrede andre børn
og unge samt de uundværlige ”tanter” til en uge med
gode grin, fede oplevelser,
sjove aktiviteter og guldkorn
fra Bibelen. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
står som arrangør af den populære nordjyske sommerlejr, og her er sammenhold
og fællesskab, så det batter.
I over 30 år har læsøboerne
deltaget i lejren, og rigtig
mange børn har fået så meget positivt med herfra.

med modermælken. – År efter år har jeg glædet mig til
at skulle gense alle de gode
venner, som jeg kun ser den
ene gang om året, vi formår
at bevare kontakten, og det
skyldes, at vi oplever et fællesskab, der er stærkere, end
det vi finder ved f.eks. fodbold eller andre sportsgrene.
Vi bliver så tætte, fordi vi er
sammen om så mange forskellige aktiviteter. Det er
lige fra vi om morgenen synger flaget op til bibeltimer,
juniortræf, sang og leg, sjove og inspirerende forestillinger, lejrbål og natløb. Registret spænder vidt, og som
barn er man helt smadret efter at have fyret krudt af en
hel uge, man sover ikke så
meget, skal tidligt op, kommer sent i seng og al energi
er brugt op.
Line har været med hele vejen, først som lille pige i selskab med sin mor, Miriam,
der er mangeårig fredagsklubleder i Østerby, siden
som skolepige til og med
ottende klasse, og de sidste
år som en af lejrens unge ledere, en af de såkaldte ”kusiner”. – For mig er det som

Venner for livet, sjove og
lærerige oplevelser og større selvstændighed er nogle
af de ord, 18-årige Line Hansen finder frem, når hun skal
beskrive, hvorfor sommerlejren for hende er blevet et
must. Hun har været med, siden hun lå i mors mave og
har på den måde fået det ind
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at være sammen med en storfamilie, og selvom min mor
og også min farmor og mormor har været der på forskellige tidspunkter, har jeg altid bare ønsket at være sammen med de andre børn – ligesom jeg har gået til de andre ”tanter” frem for mine
nærmeste. For mig har det
været en god måde at lære at
stå på egne ben, fortæller
hun.

At skulle tilrettelægge, motivere og engagere børnene
– i det hele taget at skulle
”være på” er det optimale
for den entusiastiske sommerlejrpige, og hun håber,
at hun midt i sin studenterfejring i juni måned også
kan rykke et par dage eller
tre ud af kalenderen, stemplet ”Hvide Klit”.
KM

Størst er kærligheden

Der var god plads på færgen fra Frederikshavn den første uge i januar 2019, og passagen
af Læsørende voldte ikke problemer, og vi
var glade, da vi kørte fra færgen. Jo, Læsø lignede stort set sig selv på en grå januardag.
Som altid på denne årstid går livet lidt i tomgang. Der er tid til at stresse af, tænke efter og
måske lægge planer for i morgen. Måske titter solen frem i morgen? Åbner mit sind for
livet omkring mig. Fylder mig med taknemmelighed for alle Guds gaver. Livet sammen
med og kærligheden til dem omkring mig, som
gør livet godt, fylder mig med tro på fremtiden trods de mange mørke skyer, der til stadighed formørker verdensbilledet.
Det mærkes godt
at være på
Læsø igen.
Gensynsglæden er
som sædvanlig stor,
når vi traditionen
tro samles
tre aftner i Evangelisk Alliances bedeuge. Der
er noget trygt og godt ved denne uge, fordi vi
ved, at der rundt i verden er mennesker, der
denne uge to i det nye år, samles i bøn til Gud,
himmelenes og jordens skaber og opretholder.
I år blev vi mindet om det åndelige fællesskab
og om at være forbilleder i kærlighed til vore nærmeste og de fremmede, som kommer
på vor vej. Kærligheden, som solstråler der
titter frem mellem skyerne på en mørk gråvejrsdag. Som Paulus siger i korinterbrevet
kap 13. Hvor kærligheden bliver kold, der
hører livet op. ”størst er kærligheden”.
Måske kan man få den tanke, at verden går
sin (skæve)gang uanset, hvor meget vi samles
i bøn eller selv beder til Gud. Der er bare den
lille pointe, som vi inderst inde godt ved, at
beder vi ikke, så får vi heller ikke. ”Bed, så
skal der gives jer” siger Jesus. Hvad vi får,
det er det, som Gud ved, der er bedst for os.

Hvilken betydning Evangelisk Alliances bedeuge har for den enkelte og for verden, ved kun
Gud. Det er derfor trygt, at vi i bøn til ham må
lægge os, vor kære, de fremmede og hele verden i Guds hænder og finde hvile i, at hans
vilje sker. Må Gud velsigne os alle i bønnes
liv og tjenesten for evangeliet. Tak for fællesskab og gæstfrihed.
Birgit og Johannes Christoffersen

Netop hjemvendt fra temadag:
“Salmer med børn”, og apropos at
Torben nævner tilgivelse (s. 11) og Johs. (s. 13)
minder om at " hvor kærligheden bliver kold,
der hører livet op", så må jeg bare dele
salmen “Hele verden i Hans øje”.
En salme skrevet til børn, nu vel, men en
storslået salme, jeg også som voksen må
gemme mig i. Når livet udfordrer mig over
evne, og jeg falder - må jeg alligevel - og
altid, vide mig elsket ind i den store Guds
endeløse, tilgivende og trøstende kærlighed.
Bede Ham om, at også mit øje må blive så
elastisk, at jeg kærligt kan betragte den verden jeg er midt i - se kærligt på min næste.
Jeg ønsker, salmen også må tale til dig,
og at du må mærke dig elsket
- af og i Hans øje!
Grethe N. Havnhøj

1. Gud er så stor, at han kan ha’
hele verden i sit øje.
Han lukker aldrig øjet i.
Han kigger altid nøje.
2. Han ser, når jeg har morgenhår,
og når jeg er smart i tøjet.
Og falder jeg, så falder jeg
dog aldrig ud af øjet.
3. Og Gud vil gerne hjælpe mig,
så mit øje bli’r elastisk.
Så kan jeg se det, som han ser:
at verden er fantastisk
T&M: Martin L. Hornstrup 2018
Lydfil: Hele verden i Hans øje
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”Kan du forestille dig et paradis uden
dyr og uden natur? ”
Sådan lyder et statement som kirken
præsenterer på Naturmødet i Hirtshals i
dagene 23.-25. maj.
Hvorfor skal kirken blive grønnere,
og hvad betyder klimaklar kristendom?
Fra snak til handling
- Skal vi bare tale om naturen
eller skal vi handle?

”I Danmark er nu 200 kirker en del af

Grøn Kirke-bevægelsen, som slog rod for 10
år siden. Folkekirken skal ikke have en selvstændig klimapolitik, men Grøn Kirke er udtryk for et kirkeligt engagement i en sag, som
har med kirkens væsen at gøre. Når vi til eksempel i den apostolske trosbekendelse bekender, at vi tror på ”Gud Fader den almægtige, himlens og jordens skaber”, så kalder
det på, at vi som kristne tager medansvar for
skaberværket. Nuvel, Grøn Kirke har været
udsat for kritik fra teologisk hold. Skulle kirken nu være et meningsfællesskab, hvor mennesker, der har en anden vurdering af klimaog miljøsituationen, ikke er velkomne?
Sådan er det ikke. Alle er til enhver tid lige
velkomne i kirken. I Grøn Kirke gør vi os blot
umage med at forholde os til den virkelighed,
som vi står midt i. For vi har i kirken et religiøst-poetisk sprog, der gør det muligt at udvide horisonten og perspektiverne for debatten. Og hvordan det? Her er et par bud:
For det første giver
det et særligt perspektiv på universet og naturen, når vi kalder alt,
hvad der er til, for
”Guds skaberværk”.
Med udgangspunkt i
de gamle skabelsesBiskop Peter Fischer Møller myter på Bibelens
første sider, hvor vi
hører, at Gud med sit ord skabte verden, ”og
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han så, at det var godt”, bibringer ordene os
en bevidsthed om, at verden og alt levende
her på jorden har værdi i sig selv og altså ikke bare mulig brugsværdi for os mennesker.
Et menneskesyn, som har sit udgangspunkt
i skabelsesberetningens ord om, at Gud skabte mennesket i sit billede og sagde: ”Bliv
frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den; hersk over havets fisk og himlens
fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!”.
Og i den anden skabelsesberetning står der:
”Gud Herren tog mennesket og satte det i
Edens have, for at han skulle dyrke og vogte
den”. Er det et fripas til at behandle naturen,
som vi vil? Nej! Vi kan med Grundtvigs formuleringer sige, at menneskets gudbilledlighed består i, at mennesket er udstyret med
fantasi, følelse og forstand, som gør det i
stand til at erkende den verden, det er en del
af, og tale med andre om det. Kort sagt: Vi
kan forholde os til verden og dens liv, og dermed har vi også mulighed for at forholde os
ansvarligt til verden.
Bibelen rummer et realistisk menneskebillede,
der tager sin begyndelse i syndefaldsberetningen, som sætter ord på den måde, vi mennesker misbruger vores erkendelse for at fremme egne interesser. Og vi ser det gennemspillet
på tusind måder i de efterfølgende bibelske
fortællinger. Vi får herigennem tegnet et billede af mennesket som et væsen, i hvis hjerte
og hjerne godt og ondt er så grundigt blandet,
at vi ikke selv formår at skille det ene fra det
andet. Og dermed sættes der et grundlæggende
spørgsmålstegn ved enhver opdeling af mennesker i gode og onde, venner og fjender.
Den bibelske beretning rummer et kald til retfærdighed, så vi sikrer, at de, som ikke har
magt og midler – og som ikke kan klare sig
selv – får, hvad der er nødvendigt. Ansvaret
for ”enken, den faderløse og den fremmede”
lyder som et omkvæd gennem den bibelske
beretning. Det udfordrer os til at tænke over,
hvem der er ”enken, den faderløse og den
fremmede” i vores tid og på vores sted. Det
kan for eksempel være de mennesker, som

lige nu er ramt hårdt af klimaforandringerne:
inuitbefolkningen i Arktis, som på grund af
den smeltende is ikke kan gå på fangst som
tidligere; landmænd i Malawi, som tidligere
havde forråd til at kunne modstå tørke hvert
10. år, men som nu rammes af tørke meget
oftere; eller kaffeavlerne i Mellemamerika,
som nu stadig oftere rammes af orkaner, der
ødelægger deres kaffebuske og berøver dem
deres livsgrundlag.
Klimaforandringerne og det voldsomme pres
på naturen og dens dyr og planter får mange
mennesker til at miste modet. Klimapessimismen breder sig, og klimadepression er ved at
blive en anerkendt diagnose. Oplevelsen af,
at vi mennesker selv er ved at forringe livsvilkårene på jorden uopretteligt, og at problemerne er så overvældende, at vi ikke tror, vi
kan gøre noget, der kan rette op på miseren,
kan virke lammende.
Her rummer den kristne tro et rum for håb og
en tro på, at vi ikke er alene i verden. Gud
følger med. Fremtiden er ikke kun i vores
skrøbelige hænder, men også i Guds hånd.”
(Artiklen med Biskop Peter Fischer Møllers udtalelse er forkortet – hele kronikken kan læses på:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/derforer-kirken-vigtig-klimadebatten )

Grøn Kirke er et netværk af kirker,
menigheder og organisationer i Danmark,
der er registreret som grøn kirke eller grøn
kirkelig organisation. En grøn kirke er en
kirke, der viser omtanke for Guds
skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der
mindsker belastningen af klima og miljø.
Grøn Kirke samler og beskriver de
initiativer, der blomstrer i dansk kirkeliv
omkring miljø- og klimaudfordringerne. Vi
giver også inspiration til, hvordan kirker,
menigheder, organisationer og
enkeltpersoner kan sætte klima og miljø på
dagsordenen - både i den helt lavpraktiske
hverdag og i kirkens liv
f.eks. i gudstjenesten.

Ved Hirtshals fyr holder kirken Solnedgangsandagt hver aften, mens Naturmødet varer.
Der var ca. 80 deltagende sidste år, da Eva
Bernhagen var på sammen med Sindal Brass
Ensemble, der siger, at det er det smukkeste
sted, de nogensinde har optrådt.

Eva Bernhagen’s beretning fra 2018:
Folkekirken og Grøn Kirke har været med,
siden det første naturmøde begyndte tilbage
i 2016.
Sidste år fik jeg muligheden for at deltage
sammen med præstekolleger og mange frivillige på Folkekirkens stand.
Bl.a stod jeg for en workshop om Keltisk
kristendom og talte om den åndelige fornyelse, der bliver gjort på øen Iona i Skotland,
hvor man i kristen-fællesskabet arbejder med
global diakoni og praktiserer forbøn for hele verden. Særligt musikken fra Iona har jeg
ladet mig inspirere af i min præstegerning
på Læsø.
Det var blot nogle af problemstillingerne, vi
fik vendt. Det var personligt berigende at deltage og få indblik i, hvordan vi fremmer biodiversiteten i naturen, samt få en fornemmelse af, hvordan det går, med det vi kalder den
vilde natur i Danmark. (fortsættes s. 16)
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Mennesket på sin livsvej

Retrætedag 2019 :
Labyrint og livsvej
Lørdag 13. april
kl.10:00 – 17:00
og søndag 14. april
kl. 8:30 – 12:30

Labyrinten er et ældgammelt symbol for mennesket på
sin livsvej. Den er et såkaldt arketypisk symbol, som er
blevet brugt i mere end 6000 år verden rundt. Meget tidligt
i kristendommens historie fandt den sin indgang i kirken
og er også den dag i dag til gavn og glæde for mange
mennesker både som sjov leg og som en metode til
fordybelse, til selverkendelse og til at få vejledning af Gud
til livet.
Vi vil på retrætelørdagen bruge labyrinten og give mulighed
for den enkelte til at afprøve om dette symbol duer for én.
Retrætedagen vil indeholdebåde undervisning, tid til stilhed,
tid til udveksling og selvfølgelig god tid til meditativ labyrintgang.
Labyrintdag ledes af Lisa Bremer, der er uddannet retræteleder, åndelig vejleder, sognepræst og kunstner. Lisa har
beskæftiget sig med labyrintsymbolet i mere end 10 år.
Vi mødes lørdag i Østerby kirke kl. 10.00 til rolig ankomst
med en kop kaffe,the og frugt. Undervejs holder vi frokost
med det, vi hver især bedst kan lide, så husk at tage en madpakke med! Retrætelørdagen slutter kl. 17, og vi mødes igen
søndag morgen kl. 8.30 i Byrum sognehus - Kirkensgaard,
hvor vi bereder os til gudstjenesten med bl.a. meditativ bibellæsning af søndagens tekst. Derefter deltager vi i gudstjenesten.
Vi afslutter denne retræte med opsamling og kaffe efter
gudstjenesten og slutter senest kl. 12.30.
Deltagelse: Retræten gennemføres med min. 4 og max. 20
deltagere, alle er velkommen efter først til mølle princippet.
Det er gratis at deltage. Har du spørgsmål er du velkommen
til at henvende dig til Lisa Bremer per mail: lib@km.dk.
Tilmelding: senest onsdag 10. april til
Grethe Nyeng Havnhøj på telefon 24 97 64 34
eller e-mail: gnh@laesoekirker.dk
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(Fortsat fra s. 15)
Tankegangen om at give
noget tilbage til naturen –
(som også ligger implicit i
kristendommen, vi skal ikke
tage det hele, men give en
del tilbage til Gud) kan udgøre et svar på problematikken. For som det er nu, er det
lovpligtigt at fjerne et ådsel,
og så kommer det ikke til at
gøre glæde og skabe liv af
død.

Derudover havde organisationen Verdens Skove inviteret mig til at deltage i en
spændende paneldebat om
ådslers betydning i den vilde natur. Det var ikke noget,
jeg som sådan havde en masse faglig viden om, men jeg
skulle bidrage med et kristent syn på døden ind i debatten mellem en jæger, en
naturkyndig fra Store Vildmose, samt en Ph.d studerende fra Aarhus universitet.
Hvorfor er døden svær at tale om? Hvorfor kan det være ubehageligt at se ådsler i
naturen? Hvorfor væmmes
vi ved forfald og råddenskab? Kan vi hente noget i
kristendommen om dødens
plads i naturen? Skal vi
blive bedre til at tale om
døden?
EB/GNH

Læsø Kirker

Det sker i sognene

SOGNEAFTEN OG GENSYN
Vesterø menighedslokale man. 18/3 kl. 19.30
”Mennesker jeg mødte”
- ”Vore tanker – tro og handlinger formes livet
igennem i mødet med andre”.
v/ præsteparret Else og Kresten Christensen
fortæller især fra Japan, hvor de fleste først møder
kristendommen som ung eller voksen.

Efter gudstjenesten
i Byrum kirke søn. 24/3
er der kirkekaffe i Kirkensgaard,
hvor der er mulighed for at hilse på præsteparret.
Sidste år var det 50 år siden, Kresten blev indsat
som præst på Læsø. Pga. sygdom måtte fejring og
markering af jubilæet udsættes.
“Gøglernes aften” tirs.
19/3 kl. 19 i Læsø BIO

“Gøglernes aften” finder
sted i et cirkusmiljø ved århundredeskiftet, hvor vi
møder cirkusdirektøren,
hans elskerinde og hendes

sleske kavaler. Et studie i
seksuelt begær, svigt og
ydmygelse. Filmen er enestående iblandt Bergmans
imponerende række af mesterværker, først og fremmest fordi den forstår at
fremstille store eksistentielle temaer uanstrengt,
smukt, tragisk, dybt intellektuelt og dog gennemført folkeligt. Bergman selv
kalder den, på den ene side
et skillingstryk, ”en sørgelig vise på film”, og samtidig dybt forankret i noget,
som hvis man var jungi-

- et tilbud om kvindelig styrketræning

Kvinde, krop og kirke

Byrum Kirke kl. 19.00
Onsdage:
6. marts
3. april
1. maj
5. juni

”Kristendom og filosofi – belyst af den danske
teolog og filosof K.E. Løgstrup (1905-81)”
SOGNEAFTEN 28/3 kl. 19.30 i Kirkensgaard
v / sognepræst Henrik Bang - Møller, Skagen.
”Der er mange ting i kristendommen, vi kan sige os selv,
og som stammer fra den måde, vi lever vores liv på. Vi
er f.eks. alle sammen født,
lever i relationer og søger en
mening med vores liv; og alle skal vi også før eller siden
dø – helst siden … Men der
er også noget i kristendommen, vi ikke kan sige os selv.
Eksempelvis syndsforladelsen, opstandelsen og det evige liv. Med andre ord: der er noget universelt i kristendommen, og der er noget specifikt. Og måske kan
vi bedre forstå det specifikke, hvis vi i det universelle
forstår vores egne uomgængelige livsvilkår. Der er netop, hvad K.E. Løgstrup har haft som drivende motivation i sin teologi, der af samme grund bevæger sig
balancerende mellem filosofi og teologi”.
” Ved vejs ende ” tirs.
16/4 kl. 19 i Læsø BIO

Al denne smerte, denne
skyld, denne ydmygelse
og afmagt – kender Bergman overhovedet til tilgivelse og forsoning mellem
mennesker? Og kender

han til tilgivelse og forsoning mellem mennesker
og Gud?
Isak Borg er den sårede
Ingmar Bergman og Ingmar Bergmans hårde far i
en og samme person. Og
selv om Isak Borg har levet som en på mange måder kølig mand, uden tætte relationer til andre, er
det ikke desto mindre
Bergmans egne evindelige temaer, han her Ved
Vejs Ende i sit liv gennemspiller: Ydmygelse og
skyld. Gud og døden.

SOGNEEFTERMIDDAG
tirs. 30/4 kl. 14.30
på Plejehjemmet
“ Kom maj du søde milde “
en stund i forårsmusikkens tegn
og fortællinger i selskab med
pastor em. Lone Kirkelund
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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

Menighedsplejens tak - og Offentlige årsmøde
Læsø Kirkers Menighedspleje takker for den
økonomiske støtte, vi har modtaget fra
indsamlingerne i Læsø Kirker.
Julehjælpen på Læsø var igen i 2018 en meget
positiv oplevelse.
Alle ansøgere fik glæde af julehjælp, som bestod
af naturalier og økonomisk hjælp, uddelt efter
Menighedsplejens vurdering.
Helt sikkert ønsker Læsø Kirkers Menighedspleje også i 2019 at tilbyde
julehjælp. Hermed tusinde tak til
alle vore givere der gør dette
muligt, tak!

Årsmødet i Læsø Kirkers Menighedpleje
afholdes tirsdag 2. april 2019 kl. 19.30
i Sognehuset
Kirkensgaard
- alle er hjertelig
velkommen!
Årsmødet er Menighedsplejens øverste
myndighed. Alle fremmødte medlemmer
af Folkekirken, der har stemmeret til
menighedsrådsvalg på Læsø,
har også stemmeret ved årsmødet.
Dagsorden for Årsmøde vil være fremlagt
i Læsø Kirker to uger før Årsmødet.
Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet
skal indgives skriftligt til formanden
senest 8 dage før årsmødet.

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

Dåb
• 14.10.18: Sean Chalermsaen
• 25.11.18: Wilder Børge Birch Egekvist

Døde
• 19.10.18: Asgaard Leif Seidelin
• 25.11.18: Kirsten Jakobsen

Viede

• 29.11.18: Ann Marie Feldtmose
• 12.12.18: Jim Harry Olsen

• Ingen viede i perioden

• 23.12.18: Marie Elisabeth Bøje Pedersen
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.

• 29.12.18: Bente Winther
• 01.01.19: Karen Malmmose Johansen
• 26.01.19: Knud Erik Nielsen
• 30.01.19: Ruth Signe Olesen

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

Kirkekollekter i Læsø Kirker
10. marts
7. april
21. april
26. maj
9. juni

Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling
Læsø Menighedspleje
KFUM & K
Fredagsklubberne på Læsø
Læsø Menighedspleje
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Set & Sket

Forårets konfirmationer af
7. klasses elever:
11. maj i Byrum kirke
konfirmeres:
Ida Stoklund Larsen
Emilie Kathrine Malmose Clausen
Freja Høgh Nielsen
Anna Kristine Odgaard
Oliver Pumala Isaksen
Jesper Winther Olsen
Celina Ida Thomsen
Elias Carl Thomsen
Elias Bertram Altenborg
Lucas Jacobsen

Fakkeloptog organiseret af konfirmanderne

17. maj i Østerby kirke
konfirmeres:
Rasmus Visholm
Jonas Olai Vinther Larsen
Lukas Stoklund
Sune Pillsburg
Rikke Veje Jensen
Matilde Kildelund Thomsen
Kristian Strøm Skovlund
Janus Juul Strøm
Pætur Kyrrigerd

“ Æsken “ besøgte Læsø til Halloween-festen

19. maj i Vesterø kirke
konfirmeres:
Karl Pelle Corydon
Sofie Stoklund Haarsløv
Mille Laura Gaarn Nielsen
Frida Lehmann Worm Krogsgaard
Menighedsråd og personale v/Læsø kirker
ønsker jer en velsignet højtidsdag.
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Indblik i konfirmandundervisningen

Set & Sket

Procession ved genåbning af Vesterø Kirke

Repræsentanter fra menigheden bærer alterudstyret ind

Gudstjeneste i et smukt nyrenoveret kirkerum

Sognepræst Eva Bernhagen og Provst Winnie N. Rischel

Bøn ved konfirmander

Frokost og samvær efter kirkegang
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Musikalske højdepunkter

Koncertudvalget v/ Læsø Kirker glæder sig til atter at præsentere et program med
unikke oplevelser for foråret 2019

Torsdag 21. marts kl. 16.30 Byrum Kirke
Forårskoncert med
Læsø Skole, Musikskolen samt
Læsø Gospel & Rytmiske Kor
Entré: Gratis

Onsdag 27. marts kl. 19.30 Byrum Kirke
Kasper Køhl Jensen
Orgelkoncert
Entré: Gratis

Lørdag 6. april kl. 16.00 Byrum Kirke
’Side by Side’
Entré: kr. 50,00

Lørdag 27. april kl. 16.00 Byrum Kirke
MAS Koret, Sæby,
Entré: kr. 50,00

Søndag 23. juni kl. 19.00 Vesterø Kirke
Sankt Hans aften
m. Eva Rungwald og Jørgen Ditlevsen
Entré: kr. 50,00
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Gudstjenester på Læsø
Dato
3/3
5/3
10/3
13/3
17/3

Byrum

Vesterø

søndag

Østerby
10.00 Steen Sunesen

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen
salmemarathon 19.30 Salmemarathon
1. s. i fasten

10.00 E. Bernhagen

onsdag 19.00 Reformationsgudstjeneste
2. s. i fasten

10.00 E. Bernhagen

24/3

3. s. i. fasten

10.00 Kresten Kristensen

26/3

tirsdag Plejehjem

14.30 Henrik Bang Møller

31/3

Midfaste

10.00 Henrik Bang Møller

2/4 tirsdag salmemarathon 19.30 Salmemarathon
7/4

Mariæ bebudelse dag

9/4

tirsdag Påskevandring 9.00 Indskolingen Påskevandring
Plejehjem 14.30 Plejehjemmet Lisa Bremer

13/4
14/4

10.00 E. Bernhagen

lørdag

10.00 Retræte v/Lisa Bremer

palmesøndag 10.00 Lisa Bremer

18/4

skærtorsdag

19/4

langfredag

17.00 E. Bernhagen
15.00 E. Bernhagen

21/4

Påskedag 10.00 E. Bernhagen

22/4

2. Påskedag 14.00 m/Plejehjemmet
E. Bernhagen

28/4
30/4

1. s. e. påske

10.00 E. Bernhagen

Salmemarathon 19.30 Salmemarathon

5/5

2. søndag e. påske 10.00 Lone Kirkelund

7/5

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen

11/5

lørdag konfirmation 10.00 konfirmation E. Bernhagen

12/5

3. s. e. påske

17/5

fredag bededag

19/5

4. s. e. påske

21/5

10.00 E. Bernhagen
10.00 konfirmation E. Bernhagen
10.00 konfirmation E. Bernhagen

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen

26/5
5. s. e. 11.00 Frilufts. E. Bernhagen
Museumsgården - friluftsgt.
30/5 torsdag Kr. himmelfart 10.00 Winnie N. Rischel
2/6
4/6
9/6

6. s. e. påske

10.00 Winnie N. Rischel

tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen
Pinsedag

10.00 E. Bernhagen

10/6
2. Pinsedag 10.00 i anlægget foran Byrum
friluftsgudstj. i anlægget kirke. E.Bernhagen
16/6
18/6

trinitatis søndag 10.00 E. Bernhagen
tirsdag Plejehjem 14.30 Plejehjemmet E.Bernhagen

23/6

1. s. e. trinitatis

30/6

2. s. e. trinitatis

10.00 Hanne V. Jørgensen
10.00 Hanne V. Jørgensen
= Indsamling se s. 19 Tak for enhver gave til arbejdet!

Familiegudstjeneste i forårssolen!

www.elling-sogn.dk
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