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Læsø Kirker

Kontaktoplysninger

Kirkebogsførende sognepræst:

Kirkens Åbningstider

• Eva Bernhagen, Kærmindevej 1A
tlf. 2149 1001 evb@km.dk
• V/præstens ferie-fridage:
Vesterø Præstegård, Strandvejen 10.
Tlf. 2134 3717

• Øens tre kirker er dagligt åbne fra kl. 8.00 - 16.00
Éntre for besøgende i Vesterø Kirke.

Kirkekontoret

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

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

Organist og Kirkesanger

Læsø Kirkers Menighedspleje

Kirkens Øvrige Frivillige
• Arrangementudvalget: Bodil Kessler,
(se kontaktoplysninger under menighedsrådformand)
• Koncertudvalget: Kasper Køhl Jensen,
Tlf. 98491807 / 23292710 kasperkj@mail.dk
Kirkens Kor v/ Kasper Køhl Jensen
Kontaktperson Tove Brændstrup.
Tlf. 2929 9342 - Mail: fru.tove@mail.dk

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

Menighedsrådsmøder
• Alle møder er offentlige og afholdes i Sognehuset
Kirkensgaard Kærmindevej 1 i Byrum kl. 19.00
• Dato: 11/8, 3/9, 6/10, 3/11
• 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, Præstevejen 13, Vesterø.
Tlf. 2013 6897
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Kirketaxi
• Desværre kan vi ikke
i øjeblikket tilbyde en
færdig kørselsaftale
til øens gudstjenester.
Der arbejdes på sagen.
Indtil menighedsrådet kan præsentere en løsning, opfordrer vi til at aftale indbyrdes samkørsel.

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: 15. sept. 2020
• Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 9717 1122

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

Den himmelske bolig, flytte-påske
Jeg er flyttet fra et rødt murstensparcelhus
bygget i 70érne til en gul præstegård fra
1850’erne med marmorgulv, stråtag, - allikerne bygger reder i de to skorstene af pinde
fra selvsamme stråtag - 3 en halv meter til
loftet og høje paneler. Det er en helt ny verden, der åbner sig for min familie og jeg, som
vi skal til at bebo. Det nye hus er ret himmelsk.
Det er en bolig med mange stuer i, og selvom vi er 6 personer, er huset næsten for stort
til én familie. Børnene går rundt og søger efter os på daglig basis: hvor er I henne? Jeg
fik tanken om at holde filosofiske saloner i
forhallen, for der er plads til flere menigheder.

Lukas med oksen og til sidst øverst til venstre Matthæus med englen. Foroven er der
en illustration af Abrahams ofring af Isak.
Fordi det nye testamente skal forstås på baggrund af det gamle. De tidligere ejere synes,
det var lidt sjovt, hvis vi som præstefamilie
arvede dette ur. Og uret står og tikker og minder om livets forgængelighed på en helt
anden måde end vore egne ure. Det skal
trækkes op ved håndkraft og går nemt i stå.
Det møder enhver, der entrerer huset i gavlen.
”Jeg går bort for at gøre en plads rede til jer”,
siger Jesus i Johannesevangeliet. Vi bliver
lovet en plads i himmelen. En himmelsk bolig. I århundreder har mennesker undret sig
over og grundet på, hvad der skulle til for at
komme i himmelen. Der måtte jo være visse
adgangskrav. Enhver kunne ikke bare komme
ind i himmelen. Derfor kan vi opfatte Jesu
ord om, at ingen kommer til Faderen uden
ved ham, som en bom, der opstilles på vores
vej. Som om frelsen ikke er for alle. Sådan
tror jeg ikke, vi skal forstå det.
Alle går på vejen, og der er ingen vejspærring
eller kontrolpost. Der er mennesker, der kan
spærre vejen for sig selv og andre. Jesus vil
komme os i møde på vejen. Ingen kommer
til Faderen uden ved mig. Ja, han vil bære
den, der ikke magter at gå. Han viser sig som
sandheden, der går op for os – måske for sent.
Og han er livet, som vi alle lever og ånder.
Hver dag. Frem mod den himmelske bolig.

EB

Et herligt, gammelt standerur med billeder
af de fire evangelister siddende med hver
deres skriftrulle og fjerpen parat til at nedskrive deres vidnesbyrd fulgte med huset.
Markus med løven, Johannes med ørnen,

Når dette kirkeblad udkommer, har vi boet på
Kærmindevej 1A i 3 måneder. Vi flyttede i
påsken, den påske, som slet ikke blev, som den
skulle have været. Det blev en flytte-påske
for os i stedet for en travl højtid med mange
gudstjenester, masser af folk i kirke, og mange
gode møder med gæster og den faste menighed. Ordvekslinger i kirkedøren som: ”Det
var en ny måde at forstå evangeliet på”, og
”hvorfor talte du ikke om xxx i din prædiSide 3

- og pinse med sprit
ken? ” gik jeg glip af. Det blev mit afsavn.
Til gengæld kom der et nyt tiltag, da Læsø
kirker i slutningen af marts gik viralt. Det
er Karsten Neve Petersens skyld og fortjeneste. Karsten havde alt det tekniske udstyr
til hobe og foreslog sig som kameramand
med ansvar for næsten alt. I skrivende stund
har vi afsluttet video-gudstjenesterne, for nu
har vi fejret pinse i Byrum kirke, med stående
nadver og måtter i koret, der markerer, hvor
du skal placere dig, og så selvfølgelig et fast
tal på hvor mange mennesker, der må opholde
sig i kirkerummet. Det ovennævnte er de største og mest banebrydende forandringer, nå ja,
og så spritdispenseren, der står i våbenhuset,
og som alle inviteres til at få et skud af.

KNP

Vor Herre er den samme i går, i dag og i morgen. Og det er skønt at vide, når man lever i
en tid med store forandringer. De forandringer kan hurtigt anskues som begrænsninger,
ja ligefrem irritationer her i den første sommer med corona. Og når det brænder sammen
for dig – for det gør det også en gang imellem for mig, så vid, at du ikke er alene. Og
der har ikke kun været afsavn dette forår,
som en klog kvinde skrev til mig. Der har
været solskin, blå himmel, fuglesang, planter,
der sprang ud og en glæde over livet, som
det er. Der er ingen kur mod kærlighed,
(there ain’t no cure for love: Leonard Cohen),
for Guds kærlighed er en virus, der går i blodet på dig, og den lader dig velsignet og beskyttet, ja, du kan både leve, dø og leve videre på den.
Sognepræst Eva Bernhagen
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Tak for hvad du os har undet,
tak for gaverne, vi fik,
tak for dage, som er svundet,
tak for dette øjeblik!
tak for vårens lyse glæde,
tak for mørk og tåget høst
tak for tårer, vi må græde,
tak for fred og tak for trøst!
Tak for hvad du åbenbared ́,
tak for hvad jeg ej forstår,
tak for bøn, som du besvared ́,
tak for hvad jeg ikke får!
Tak for lykken, mig beskåret,
tak for hjælp i nødens stund,
tak for korset, du har båret,
tak for nådens klippegrund!
Tak for himlens blå i livet,
tak for skyerne derpå,
tak for sollys, du har givet,
tak for mørket ligeså!
Tak for prøvelsernes tider,
tak for håb, der brast og faldt,
tak for gry, når natten lider,
tak for tro, der trodser alt!
Tak for roserne, de rige,
tak for tornene på dem,
tak for Jakobs himmelstige,
tak for himlens trygge hjem!
tak for kors og korsets krone,
tak for striden, som vi stred,
tak for sejrens dybe tone,
tak for alt i evighed!
A.Storm / Svend Rehling 1891
Nr. 24 i “Hjemlandstoner”
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Valg til Læsø menighedsråd
Der er fortsat valg til menighedsråd i år 2020
og det skrev vi en del om i sidste blad. De 4
år, som valgperioden varer, er ved at nærme
sig sin afslutning, tiden er bare fløjet af sted.
Menighedsrådet ville rigtig gerne forberede
valget med orienteringsmøde, valgforsamling
og rekruttering af nye kandidater efter den
lovgivning Kirkeministeriet har offentliggjort.
Men coronakrisen har spændt ben for de gode
hensigter.
Orienteringsmødet er blevet udsat allerede
to gange, idet ministeriets udmelding om en
fælles dato for alle sogne i Danmark skulle
ligge d. 12. maj, der så blev udsat til d. 9.
juni. Men intet har kunnet finde sted. Nu
gives menighedsrådene mulighed for at
holde orienteringsmøde en gang inden d. 21.
august. Provstiet har foreslået tirsdag d. 18.
august for mødet, der så finder sted i alle
sogne i Hjørring Ndr. Provsti samme dag.
Læsø menighedsråd tilslutter sig forslaget og
dermed bliver orienteringsmødet - også på
Læsø - tirsdag d. 18. august.

Menighedsrådsvalg 2020

Offentligt Orienteringsmøde
- og det årlige menighedsmøde
tirsdag 18. august
om ny valgform og meget andet

18/8
:
⦁

Menighedsrådets arbejde i den
forløbne funktionsperiode

⦁

Kommende MR-opgaver
⦁ Datoer og regler for

valgforsamlingen og antallet af
kandidater der skal vælges på denne

Menighedsrådsvalg 2020

Hvis der ikke sker nogen lovændring vedr.
menighedsrådsvalget, er der ligeledes valgforsamling tirsdag d. 15. september og begge
aftener foregår i Kirkensgaard kl. 19.30.

— valgforsamlingen
tirsdag d. 15. september

15/9

Til det nye Læsø menighedsråd skal der vælges i alt 7 kandidater. Det vedtog menighedsrådet i marts og meddelte biskoppen dette.
Kandidaterne fordeles med 3 kandidater fra
Byrum, 2 fra Vesterø og 2 fra Østerby.
Læs mere om valgformen og måden de nye
kandidater vælges på: http://www.km.dk/
folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/

⦁

Menighedsrådsvalget afholdes
v/skriftlig afstemning

På vegne af Læsø Menighedsråds valgudvalg:
Miriam, Else-Marie og Bodil.

⦁

Kandidaterne opstilles og
præsenterer sig

⦁
BK

Mulighed for debat
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Et aktivt menighedsråd
Spændende at se kirkegårde andre steder,
selv om denne er meget forskellig fra vore
kirkegårde på Læsø.

Hvordan er så arbejdet i menighedsrådet?
Allerede i forrige KirkeNyt kunne du læse
GNH
hvordan rådsmedlemmerne oplever deres
virke, med muligheder, hjertesager og udfordinger. Else-Marie Pedersen, der udfylder posten som kasserer og sekretær, tager
atter læseren med “i marken” og fortsætter
sin beretning om menighedsrådsarbejde i
praksis:
,, Den 7. marts var der
forårsmøde i Distriktsforeningen for Menighedsråd i Vendsyssel.
Det var så småt begyndt
at rumle lidt i kulisserne
om Corona-virus. Og vi
var lidt spændte på, om
mødet skulle blive aflyst.

Men det blev det ikke, vi var 7 personer,
kirkesanger, gravere og MR-medlemmer
tog af sted mod Brønderslev sognegård kl.
06.00 fra Læsø.
Mødet startede først klokken 9, så vi havde
lidt tid, som vi, der kørte med Birgitte, brugte på at besøge Fladbjerg Kirkegård udenfor
Frederikshavn. En stor kirkegård på 12,5 ha,
der sammen med kapellet blev indviet 1979,
dengang blev der også tilplantet et område
med skovtræer, der senere skulle blive til en
afdeling med skovkirkegård. Den blev åbnet
i 2018. På Kirkegården var der plantet rigtig
mange takshække rundt om de forskellige afdelinger, tætte, skarptklippede i forskellige
højder og bredder. Det må kræve et stort
arbejde at holde ved lige.
Side 6

I Brønderslev sognegård var der dækket op
til formiddagskaffe. Der var opstillet beholdere med håndsprit, så vi kunne spritte hænder.
Og vi var opmærksomme på helst ikke at give hånd. Vi var nok kun halvt så mange deltagere, som vi plejer at være til forårsmøderne. Var det Corona-virus, der spøgte?
Vi var først til andagt i den store fine nyrestaurerede Brønderslev Kirke.
Derefter Indlæg og debat ved formanden for
Danske Sømands- og Udlandskirker, hvor
vi hørte om og så billeder fra arbejdet og fællesskabet i de danske kirker i udlandet.
Efter frokost var der 2 workshops at vælge
imellem, en sangworkshop og en om Folkekirken: Folk i kirke? Folkets kirke? Ved to
børne- og diakonimedarbejdere.
Jeg valgte den sidste, havde forventet noget
om børnearbejde, som jeg synes er spændende at høre om fra andre kirker.
MEN det drejede sig om rekruttering af folk
til de nye kommende menighedsråd.
Hvilke slags mennesker (indstilling, køn, erhverv, alder mm.) ønsker vi at få med i arbejdet. Vi arbejdede i grupper med medlemmer
fra andre MR. Jeg må sige, jeg ikke var helt
enig med dem om målgruppen.
Men vi havde en fin dag, hyggeligt at være
ude sammen og få nogle input og møde andre.
Vi var knapt kommet ind i den nye uge, før
det skete. Folkekirken blev også lukket ned
den 11. marts sammen med alt muligt andet.
Coronakrisen var kommet til Danmark.
Kalenderen blev tom, ingen aktivitet nogen
steder, ingen påskebesøg af børn og børnebørn, der blev så stille. Og vi kunne ikke
komme i kirke. Men vi lider heldigvis ingen

- på trods af Corona-virus
nød her på Læsø, hvor der er højt til Himlen
og god plads til alle - vi har ikke manglet
forsyninger, har kunnet gå i butikker og
handle.

Der tilrettelagde vi en alternativ måde at
fejre 4-5 maj på i stedet for som tidligere
planlagt at holde det i kirken.

Vi bruger masser af håndsprit og holder afstand.
Vores næste MR møde i marts blev et telefonmøde, da vi var nødt til beslutte bl.a hvor
mange medlemmer, vi ønskede at få ind i det
kommende MR. Vi besluttede 2 i Vesterø, 2
i Hals sogn og 3 i Byrum.
Og også hushandelen har spøgt lidt i baggrunden, der har været både gode og dårlige
nyheder.
Præstefamilien er flyttet ind i Kirkensgaard
i starten af april. Men Vesterø Præstegård blev
heller ikke solgt tredje gang, vi skrev under på
en salgs /købsaftale. Den er stadig til salg.

KNP

Trompetspil fra Læsøtårnet og derefter fakkeloptog og sang med personale og MR (9
personer) til Plejehjemmets terrasse og senere til kirkegården. En rigtig fin aften, hvor
Karsten og Grethe var travlt beskæftiget, så
også denne oplevelse kan ses online.

Kirkerne blev lukket, og der var ingen gudstjenester. Men der kom et godt initiativ fra
personalet, der fik gang i online gudstjenester
fra Palmesøndag. Lige siden har vi kunnet
se en gudstjeneste fra Byrum Kirke på You
Tube på Kirkens Hjemmeside og facebook.
Og indimellem har præst, organist og kirkesanger lagt et indslag ind. Det har været rigtig dejligt at følge og bliver liket af familie
og bekendte.

Nu har vi hørt, at kirkerne åbner fra 18. maj
– men hvordan, er det med 4 kvadratmeter
pr. person eller højst 10 personer? Spændende at høre, hvad biskopperne finder ud af.

Vi havde en formiddag i sognegården Kirkensgaard, hvor Bodil og jeg gjorde vinduer rene og strøg gardiner, som blev hængt op
igen. Der er nemlig blevet slebet gulve af i
begge lokaler samt installeret ny belysning
også i den lille sal under nedlukningen.

Endelig har vi også haft en oprydningsdag i
Kirkensgård den 11. maj hvor hele
Menighedsrådet samt Birgitte og Eva
deltog. Vi fik taget et godt nap og det kan
ses, at vi har været der. Det blev en
hyggelig dag.” slutter Else-Marie.

Den 28. april holdt vi et fysisk MR møde,
med afstand og håndsprit, det gik fint.
Og vi havde alle glædet os til at møde hinanden igen. For det er faktisk sådant, at vi
savner at være sammen med de øvrige medlemmer, som vi plejer.

KNP

Så langt så godt var menighedsrådet medio maj.
Nu, ved red. slutning (10. juni) er kirkerne genåbnet under restriktioner, og Vesterø Præstegård er fortsat til salg.
EM & GNH
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Lidt om Kirkensgaard, Kærmindevej
Margit og Niels Thøgersen har ved salg og
menighedsrådets overtagelse af Kirkensgaard
givet os en mappe, hvori der befinder sig
gamle håndskrevne notater, der giver oplysninger om husets historie. Når der i artiklen
her citeres fra det gamle materiale skrives det
i kursiv.
Øens smukkeste Ejendom ”Kirkensgaard”,
der ligger tæt Vest for Byrum Kirke, er af Distriktslæge Krarup solgt til Landpost Tinus
Jensen for 14000 Kr. Besætningen medfølger
i Kjøbet. Hovedbygningen, der er meget rummelig og komfortabelt indrettet, samt den
store smukke Have er udlejet til Bolig for Distriktslægen for en længere Aarrække mod
en Leje af 280 Kr. aarlig.
Sådan skrives der til ”N. T. ” (Nordjyske
Tidende?) i Fyens Stiftstidende d. 19. Juli
1892.
Kirkensgaard ligger stadig midt i Byrum by
og er stadig en statelig bygning. Man kan så
diskutere, om ovenstående påstand stadig
gælder. Kirkensgaard har skiftet ejere rigtig
mange gange op i gennem historien og der er
uden tvivl mennesker rundt om på Læsø, der
har større kendskab til den, end undertegnede
har. Det må I så se igennem fingre med, når
I læser disse linjer fra min hånd. Men her
under hele Coronavirustiden har menighedsrådet ikke siddet med hænderne i skødet, men
har arbejdet på højtryk for at få kabalen med
køb og salg af kirkens ejendomme til at gå op.

Og det er minsandten lykkedes! Også lige
til tiden: 1. april 2020 faldt alle brikkerne på
plads, næsten da. Læsø menighedsråd er nu
ejer af Kirkensgaard, hele hovedbygningen
samt annekset med adresserne:
Kærmindevej 1, 1A og 3.
Allerede i 2005 erhvervede menighedsrådet
under Tove Hansens formandskab den halvdel af hovedbygningen, der ligger tættest på
Byrum Kirke. Og lige siden har det været
Læsø kirkers sognehus og er blevet omdrejningspunktet for kirkelivet på øen.

GNH

Dengang i 2005 lagde daværende provst Ole
Dybro menighedsrådet meget på sinde om
sparsomt brug af kirkekassens midler, så der
var penge til at købe for, hvis der en gang skulle vise sig en mulighed for at erhverve resten af Kirkensgaard. En vision om at Kirkensgaard kunne være både sognehus og samtidig
en attraktiv bolig for sognepræsten på Læsø;
det ejendommen i tidernes morgen egentlig
var tænkt som, men som aldrig før havde
været tilfældet, nemlig præstegård!

Byrum Kirke og doktorboligen Kirkensgaard. I forgrunden det nyetablerede “Anlæg”. Ca. 1905. Læsø Museum
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og en optimistisk Capellan
LIDT OM ”KIRKENSGAARD”
” Pastor Edvard Julius Theodor Rose blev
Kapellan paa Læsø 1850 – 1859. Han opbyggede ”Kjerkensgaard” til den statelige
bygning den er i dag. Han fik anlagt et Teglværk nede ved Kokvad, hvor der findes masser af Ler og brandte sten til bygningen.
Men da Pastor Bechman blev sognepræst,
kunne han (pastor Rose) indse, at han næppe kunne avancere her paa Øen, han søgte
bort og blev Præst paa Christiansø. Han var
Præsten, der sagde: ”Gør ikke som jeg gør,
men gør som jeg siger.” I hans tid 1ste Februar 1855 var der Folketælling paa Læsø,
da fandtes der 2554 sjæle.” Et lille håndskrevet notat med underskriften:
Med venlig Hilsen C Jacobsen
I bogen ”En mærkelig Ø” Museumsforeningen for Læsø 1982-2007 beretter C.B. i ”En
udflugt til Læsø” (1868) om Kirkensgaards
bygherre:
Men denne Bolig, der ligger tæt ved Kirken,
har i en vis Henseende sin alvorlige historie.
En tidligere Capellan paa Øen opførte den for
egen Regning, i Haab om, at han ved Vacance
skulde faae Præsteembedet. Det blev ledigt,
men – han fik det ikke, og da han saa blev
befordret til en Egn paa Fastlandet, maatte
han sælge sin forholdsvis dyrt erhvervede
Eiendom for en Tredje part af, hvad den havde kostet ham, og ovenikjøbet være glad over,
at der paa Øen fandtes en Krøsos, der vilde
kjøbe den. Den stakkels Mand havde gjort
Regning uden Vært.”
Denne ”krøsos” hed Søren Ditlev Emil Vinding (1811-1900) og var øens rigeste mand.
Selv boede han med sin familie på Nygaard
og drev købmandsforretning. Vinding bar en
fin titel: Han var portugisisk viceconsul. I mappen med de håndskrevne notater står, at det
var konsul Vinding, der gjorde byggeriet på
Kirkensgaard færdigt. Hovedbygningen
blev lejet ud til Distriktslægen på Læsø.

Forfatteren Herman Bang besøgte Læsø i
1906 og skriver i ovennævnte bog: ”Doktoren bor smukt. Det er et langt, gult Hus
med malede, hvide Søjler, næsten et Palæ…”

Læsø Museum

I 1934 sælger og afhænder Dagmar Marie
Jensen, enke efter postkører Robert Jensen,
et stykke jord af sin ejendom ”Kirkensgaard”
til Menighedsrådet for Byrum Sogn, til Byrum kirkegårds udvidelse. Købesummen udgør 900 kr. og er det solgtes sande værdi.
De fleste læsøboere vil nok huske eller forbinde Kirkensgaard med departementschef
Erik Dreyer og lægen Franz Sørensen, der
trådte til efter doktor Pedersen. Dreyer-familien brugte vist nok huset mest som sommerbolig. Under kongefamiliens besøg på
Læsø i 1962 var de kongelige i hvert fald forbi Kirkensgaard for at hilse på den tidligere
departementschef og forligsmand.

Udstillet på Læsø Museum 2005
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August og Stella, kærester og våben,
Erik Dreyer må have købt Kirkensgaard af
kaptajn August
Jacobsen, en markant personlighed, der var fyrskibsfører på
Trindelen og Læsø Rende fyrskib i
1930’erne. Kommunalrevisor for
Læsø, næstformand i bestyrelsen for Læsø Realskole og formand for bedømmelsesudvalget
for Læsø sygekasse. Hans kone hed Stella
Marie og sammen havde de et par døtre og
en søn, der hed Jacob.
Jacob blev student i 1939 og da ejede hans
forældre Kirkensgaard. Om Jacob har AnnElisabeth Lose, der er et led af Jacobsen-familien, oplyst, at han under krigen deltog i
illegalt arbejde og mod krigens slutning var
gruppefører i modstandstyrkerne. Dette falder
fint i tråd med Rie Toftelund og Lilli Rønnest’
fortællinger om noget ”tys-tys” på Kirkensgaard. Rie fortæller, at hun fra december 2002
til juli 2005 boede i den del af Kirkensgaard,
der nu er sognehus. Hun nød at bo der og
værdsatte haven omkring huset med de gule
anemoner om foråret og andre sjældne gevækster.
Der var også et
solur på en kæmpe granitsokkel,
fortæller Rie.
Det står der sandelig endnu, ude
på terrassen syd
for sognehuset.
Soluret stammer fra August
Jacobsens dage.
BK
Side 10

Stella og August Jacobsen havde en datter
ved navn Lis, og hun var kæreste med en tysk
soldat under krigen, Eberhard Wagemann,
der havde mistet sit ene underben ved krigshandlinger i Polen. Så han var halt og havde
træben. Men hun måtte ikke komme sammen
med ham, det kunne man ikke have, især når
nu broren var modstandsmand. Efter krigen
fandt de to dog alligevel sammen, blev gift
og stiftede familie.
Men med hensyn til det der ”tys-tys”, så fortæller Lilli Rønnest - hvis forældre havde lært
hinanden at kende på Kirkensgaard, moren
Ellen som ung pige i huset og faren Hjalmar
som karl på landbrugsgården - at sidst i 1950’erne, da Stella skulle fraflytte ejendommen,
hjalp Ellen med at rydde op og det gik for sig
på følgende måde: Lilli og hendes mor cyklede til Byrum, og når dagens arbejde var gjort,
gik turen hjem til Vesterø igen. Morens cykel
var tungt belæsset med noget, som Lilli ikke
vidste hvad var, og selv havde hun lege- og
dukketøj med på cyklen. Noget fra døtrene
i huset. Senere fandt Lilli og broren PoulErik nogle våben hjemme på gården (den
Børge Birck senere købte), gemt i stalden og
noget andet var gravet ned i haven. En pistol,
en revolver, nogle lange, røde hylstre og en
faldskærm ”og det legede vi med, indtil mor
Ellen opdagede det. Så forsvandt det hele,
men mor fortalte os intet om, hvor det stammede fra”. Lilli fortæller, at hun stadig har
sådan et rundt hylster og opbevarer sine
strikkepinde i det. Hun husker Stella som en
kraftig, ældre dame. Og haven omkring
Kirkensgaard syntes hende kæmpestor med
flotte, usædvanlige planter.
August Jacobsen døde i 1954. Hans gravsted
findes stadig på Vesterø kirkegård, hvor datteren Lis også ligger begravet.

Margit Thøgersen fortæller, at det ligesom
lå i kortene, at Franz Sørensen skulle have

embedsmænd og læger
Kirkensgaard. Hans far, Erik Dreyer og postmester Krarup havde lige siden deres ophold
på Herlufsholm været venner. Så Kirkensgaard var øremærket til Franz efter Dreyer.
Læge Franz Sørensen samlede hele Kirkensgaard – hovedbygningen og land-brugets
stuehus og laden. Det var i årene 1973 –
1983.
I den periode blev laden revet ned, og lægehuset bygget op samme sted. Kommunen
havde vist andre planer, men sådan blev det.
Hovedhusets seneste ejere Margit og Niels
Thøgersen kunne ikke købe hele Kirkensgaard af Franz Sørensen og ansøgte i 1985
om udstykning af ejendommen i 2 selvstændige halvdele. Læge Niels Thøgersen og
kommunaldirektør Poul Andersen erhverver
således Kirkensgaard og bor i hver sin ende
af hovedhuset, og landbrugets stuehus udlejes
som hidtil.
Der foretages flere udstykninger og magelæg
pga. jordtilliggender på Rønnerne, der inddrages til fredning. Men da menighedsrådet
i 2018 tilbydes at købe Kirkensgaard, hviler
der stadig landbrugspligt på den. Dette er
bragt til ophør, inden menighedsrådets overtagelse.
Nu skriver vi 2020, og Læsø menighedsråd
er stolt ejer af Kirkensgaard, der nu endelig
er blevet præstegård. En charmerende bygning med stråtag, som Thøgersens fik lagt op
i 2004. Et arbejde, der beskæftigede 7 mand
i 7 uger. Margit Thøgersen fortæller, at mens
det stod på, kom turister forbi og tog billeder
af det. I flere af vinduerne sidder der endnu
de originale glasruder fra 1850’erne. Der er
nicher med kakkelovne, og i de fleste værelser
er der træpaneler under vinduerne fra dengang.
Når der først i artiklen står, at alle brikkerne
næsten faldt på plads til tiden, så vil det sige,
at menighedsrådet har måttet optage et mid-

lertidigt lån på 1.5 mill. kr., for at købsprisen
for Kirkensgaard kunne udbetales. Det var
nødvendigt, fordi Vesterø præstegård endnu
ikke er solgt.
Artiklen her omhandler hovedbygningens
historie. Der har også været drevet landbrug
på Kirkensgaard, jævnfør landbrugspligten.
I vores tid har Svend Aage ”Kirkensgaard”
Jensen haft landbruget på gården og boet i
”annekset” (landbrugets stuehus) med sin
familie. Og der er historien om lægehuset.
Det må der berettes om en anden gang.
Hvordan har det været at bo nabo med kirken? Det spørgsmål svarer Margit Thøgersen
med en glad stemme meget gerne på. Hun
har kun godt og positivt at sige om naboskabet, der begyndte i 2005, da Læsø menighedsråd købte og indrettede sognehus i øster ende
af hovedbygningen. Vi har ikke mærket noget, selv om vi har boet under samme tag i
15 år. Godt nok fik vi lavet den store terrasse mod vest for der at kunne være mere ugeneret, fordi vi tænkte, at der sikkert vil blive
mere uro og færden omkring huset. Men det
havde vi slet ikke behøvet.
Inden menighedsrådet tog Kirkensgaard i
brug som sognehus, blev der sat lydisolering
op mellem husets to halvdele. Når der blev
flyttet rundt med møbler inde på den anden
side, så kunne hun og Niels godt høre det,
men det har aldrig generet dem, fortæller
Margit videre, og en gang imellem har vi
kunnet ane musik og sang, men på en
behagelig måde.
BK

GNH
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Altid på livets ja-side med
”Det er ikke afgørende, hvor
længe jeg lever, hvad jeg kan
præstere og fremvise. Det er
afgørende, at jeg åbner mit
hjerte og lever hvert øjeblik”.

smukt, og har vi brug for adspredelse, kører vi aftenture i Læsøs dejlige natur, og
det er som at køre rundt i en
Zoologisk have med traner,
rådyr, fasaner og harer.

Dette Møllehave citat kunne sagtens have været Frits
Mortensens, for den 85-årige
læsøbo med det lyse åbne
sind, lune humor og milde
væremåde har været god til
altid at komme videre i sit
liv, til altid at være på livets
ja – side og til selv i svære
tider momentvis at kunne
opleve lykken i de små og
basale ting. Dette tillige med
hans kærlighed til familien,
hans fascination af naturen
og den rigdom musikken og
hans enkle og dybe tro giver
ham, har gjort ham til en tilfreds og taknemmelig mand.

Frits` fortælleglæde er stor
– og her i 2020, hvor vi har
markeret 75 års dagen for
Danmarks Befrielse, tager
han os gerne med tilbage til
sine krigsdrengeår i Hellum
i 1940èrne. Han beretter levende om den lille stationsby mellem Dybvad og Brønderslev, som tyskerne, ifølge Frits, betragtede som et
smørhul med et mejeri, en
slagter, bager, kro og frem
for alt den nærliggende grus-

Frits` lange liv har været en
rejse ad pæne lige og blomstrende veje, men også med
afstikkere ad krogede og ufarbare småstier med alvorlige bump – Sorgen og glæden er uløseligt forbundet,
for sådan er livet, siger Frits
og betror os, at han ikke som
så mange ældre medborgere
har det svært med coronakrisen. – Det er en uforståelig og usynlig fjende, men
personligt frygter jeg ikke
noget, jeg kan hver dag stå
ud af min seng, jeg har min
kære Judith hos mig, vi oplever en enestående årstid,
hvor alt er så ubeskriveligt
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grav, hvorfra de med privatbanen kunne transportere
læssevis af grus til byggeri
af deres veje og fæstningsværker.
I en tre etagers rødstensvilla
i Hellum boede også murermester Karl Mortensen,
hans kone Marie og deres
10 børn. Frits far havde en
del ansatte, hvoraf nogle var
på kost, så selvom de ældste
af ungerne var flyttet hjemmefra, var det ikke ualmindeligt, at hans mor havde en
husholdning på 12 – 15 personer. – Jeg var altid imponeret over, at hun dagligt
kunne skaffe pålæg til så
mange stykker brød.

KM

et åbent sind og hjerte
Selvom hun lavede en del af
pålægget selv – og ost i øvrigt
også, så syntes jeg, det var
noget af en bedrift, erindrer
Frits. Han var nr. syv i flokken og den ældste af hold to.
– Når vi siden spurgte mor,
hvorfor de blev ved med at
få børn, svarede hun, ja, nu
var vi jo i ”skidtet”. – Men vi
havde en dejlig barndom, far
havde altid arbejde nok, og vi
havde det trygt og godt. I dag
er vi fem søskende tilbage,
og vi er også i vort sene efterår tæt knyttet, har det sjovt
og dejligt sammen og ses så
ofte, det kan lade sig gøre.
Forældrene var, som de fleste
beboere i den lille stationsby,
både fædrelandstro og kongetro – men der var dog enkelte
undtagelser. – Min mors fætter var tyskervenlig og en
skidt og ubehagelig person.
Han var cykelhandler og
solgte alt, hvad han havde til
nazisterne, så ham havde vi
ikke meget tilovers for.
Flere som han havde ikke
rene hænder ved krigens afslutning, og de blev da også
straffet fuldt fortjent. Men i
vores lille by, såvel som andre
steder i landet, gik det i retfærdighedens navn desværre
lidt over gevind ved befrielsen, og aldrig har der været
så mange ”frihedskæmpere”
som i disse dage, siger Frits
med slet skjult ironi.

I Hellum og omegn opererede der de sidste krigsår en

flok af den rigtige slags, og
en særlig episode har i den
forbindelse printet sig stærkt
i Frits` hukommelse. – Jernbanen lå 75 meter fra mit
hjem, og en nat lykkedes det
for nogle af de gæve modstandsfolk at sprænge sidesporene til grusgraven væk.
Vi blev vækket af en kæmpeeksplosion, ruderne blev
sprængt ind, det flød med
glasskår overalt, og mørklægningsgardinerne var hullet
som en si. Dagen efter fandt
vi et 30-40 cm stykke jernbaneskinne, der havde boret
sig ind i Savværksbygningen, som var vores nærmeste
nabo.
Frits husker også deportationen af det danske politi i
september 1944 og den aften, hvor en politibetjent,
en god bekendt af hans forældre, under sin videre flugt
til Sverige skulle overnatte i
deres hus, i et loftsrum helt
oppe under spærene sammen
med alle tobaksplanterne.
En alvorlig og skræmmende
tid, hvor man dagligt blev
gjort opmærksom på tyskernes magt og tilstedeværelse,
når de kørte deres tanks gennem byen, og når de holdt
skydeøvelser med kanoner
i terrænet vest for Hellum.
I den store Mortensen – familie var der altid en eller
flere, der havde nogle øjenvidneberetninger, som de
delte med hinanden, og det

påvirkede den lille Frits, der
sugede det hele til sig.
Efter tyskernes kapitulation
normaliserede hverdagen sig
imidlertid hurtigt i den 10årige knægts bevidsthed.
Det blev nu det enkle liv og
de enkle oplevelser, der talte, og eventyret kunne ligge i en togrejse til Aalborg.
Ved at overhøre de ældre
søskendes lektieforberedelse, havde Frits lært alfabetet
og kunne læse, da han startede i første klasse. Et af
hans yndlingsfag blev bibelhistorie, som han elskede at
berette for familiens yngste,
og i dag over syv årtier senere læser han dagligt inden
sin middagssøvn et kapitel
fra verdens mest kendte bog.
– Lige for tiden er jeg i gang
med 2. Kongebog, men det
gamle testamente er da utrolig ondskabsfuldt med alle
de tusinder af mennesker,
der skal slås ihjel, og er noget af en kontrast til den gode Gud, jeg tror på. Mine
forældre var ikke praktiserende kristne, men jeg har altid troet. Fra barnsben har jeg
betragtet Jesus som en god
og mild Guds søn, der aldrig
var fordømmende, og i dag
når jeg spiller og synger i
Strengekoret, eller sidder i
en af vores kirker, hvor jeg
elsker at komme, bliver mit
forhold til den Herre og Frelser, der har løskøbt mig ved
sin blodige død på korset,
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blot større og større. Og nu
kan jeg se, hvordan troen har
båret mig gennem livet, siger
han.

FM

Frits kom allerede ud at tjene
på en gård som 13-årig, for
det var en tradition, at familiens drenge skulle starte ved
landbruget. Det blev imidlertid murerfaget, der tiltrak
ham, og efter en håndværkeruddannelse og den obligatoriske soldatertid tog den unge
mand det store spring fra
Vendsyssel til Kattegatøen,
hvor den første læsøpige han
kom i snak med nogle år senere også skulle blive hans
ægteviede hustru.
I 1960 havde min storebror
Hans som arkitekt fået entreprisen til byggeriet af det nye
Læsø Andelsmejeri. Jeg var
med til at udregne tilbuddet,
og da det blev en realitet, var
det nærliggende, at jeg sammen med min anden bror,
Jens, også rejste over for at
bygge det. Og sådan gik det
til, at vi blev ”udstationeret”
i Byrum med adresse på Hotel Bakken. Her tjente en 16årig ung pige, hun var i mine
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øjne så sød og kær, at jeg til
min storebror sagde: hende
vil jeg giftes med en dag, og
da Inge også fattede interesse
for mig, ja, så ramte Amors
pil, mindes Frits smilende.
– Jeg syntes iøvrigt rigtig
godt om øen og dens befolkning, især de landmænd, jeg
mødte, var nogle flinke folk,
og da vi tillige kom til at bygge den nye brugsforening
der, hvor Læsøshoppen ligger i dag og senere Læsø
Alderdomshjem, så blev jeg
hængende, og det har jeg
aldrig nogensinde fortrudt.
Inden der blev tale om noget
giftermål, skulle Inge – også
i fuld overensstemmelse med
Frits` ønske – til fastlandet
for at prøve kræfter med lidt
andet, bl.a. et ophold på Gl.
Rye husholdningsskole. –
Jeg lagde aldrig pres på hende, men vi holdt trofast sammen, og i 63 kunne vi fejre
bryllup. Da Inge blev gravid,
ønskede jeg det blev en pige,
for det ville være træls for en
dreng, hvis han skulle blive
sådan en bette fyr som mig.
Bente kom først og siden
drengene, Ole og Arne, men
de slægtede heldigvis deres
mor, der var et hoved højere
end mig, på. Vi nåede at være
gift i 36 år, og havde vel, hvad
jeg vil sige en rigtig kernefamilie, mit murerfirma gik
godt med flere ansatte, og
Inge arbejdede over 25 år på
Plejehjemmet. Vi kom ikke
sovende til noget, men det

gik fint med de udfordringer
på godt og ondt, som hverdagslivet nu engang giver. Vi
var aktive indenfor fritidsliv
og det sociale liv og havde
også et godt netværk, ja, vi
kunne ikke ønske os en bedre
tilværelse, ræsonnerer Frits.
Men mørke skyer drev i firserne hen over hjemmet på
Østerbyvejen. Først blev Frits
ramt af en alvorlig nerverodsbetændelse, hvilket medførte følesvækkelse og delvis lammelse i hænder og
fødder, så fik han en blodprop
og fik en bypassoperation på
Skejby. Et halvt år var han
sygemeldt, og da det hele
brændte på, og han samtidig
havde en del penge ude at stå
hos kunderne, indgav han en
konkurserklæring. En masse
støtte og opbakning fra bank,
revisor og leverandører såvel
under som efter denne krise
gav ham imidlertid mod på at
starte igen, han følte også et
vist ansvar overfor sine pligtopfyldende medarbejdere, og
firmaet blev nyetableret som
anpartsselskab med Inge som
direktør.
Der blev atter lysende blå
himmel, men i 1998 ramte
uvejret igen. – Vi havde lært
at se det positive i alt det negative, men da Inge fik konkonstateret kræft i bugspytkirtlen, kom det som et chok.
Hun led, men var så stærk,
og når jeg skulle give hende
indsprøjtninger med den her

lange nål, var det mig, der
græd, hun peb aldrig. Det lyder måske mærkeligt, men de
sidste tre måneder blev nok
vores lykkeligste tid. Vi prøvede alt for at få hende rask,
også alternativ behandling,
og når vi kørte rundt i Jylland
i vores bil med automatgear,
så sad vi som nyforelskede
og holdt i hånd. Vi var så
tætte midt i smerten.
Vi vidste godt, at Inge levede
på lånt tid, men det kom bag
på os, at hun skulle så hurtigt
herfra. Hun skulle på Frederikshavn sygehus for at blive
tappet for væskeophobning i
kroppen og skulle komme
hjem dagen efter, men det
blev aldrig mere i live. Hendes søster og svoger nåede
at komme ind til hende, men
hverken jeg eller børnene var
hos hende, da hun døde i løbet af natten. Det var hårdt
at skulle bringe dem det sørgelige budskab, og hårdt selv
at skulle bearbejde det, men
efter at have ringet rundt til
de forskellige, foldede jeg mine hænder og bad Vorherre
om at tage godt imod Inge,
og så blev jeg så styrket og
afklaret med det hele og kunne sove fuldstændig roligt.
Inge blev kun 56 år og vil altid være savnet – men dette
med at se fremad og åbne sit
hjerte gjorde Frits i bogstaveligste forstand, da han et
par år senere fik en arbejdsopgave på Campingpladsvej

i Østerby. Her boede Judith,
der havde mistet sin mand
Arne for 10 år siden, alene i
sit store hus. –Vi fandt ud af,
at vores kemi passede godt
sammen, vi blev rigtig glade
for hinanden, jeg friede til
hende i terrassedøren der, og
vi har snart været gift i 20 år.
Det er forunderligt, som det
hele har lagt sig til rette for
mig. Jeg har fået lov at opleve
kærligheden to gange og har
sammen med min Judith et
rigt og harmonisk liv. Jeg er
kommet ind i en dejlig stor og
kristen familie, vi har hver
vores tre gode og hjælpsomme børn, der også indbyrdes

har det godt med hinanden.
Vi er en del af det gode kristne fællesskab her på øen og
er i den sammenhæng aktive
på kryds og tværs, indenfor
kirken, i vores kære strengekor og i og omkring Østerby
missionshus. Gud har været
god mod mig og har velsignet
mig med meget. Jeg er glad
ved livet, og jeg vil gerne
være her så længe som muligt – om ikke andet så for Judiths skyld, men jeg er også
parat til at tage herfra, når
som helst det skal være, slutter Frits denne medrivende
og ærlige samtale.
Kirsten Melchjorsen
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Vi er ved at være voksne folk, og
Herregruppen har meget symbolsk besluttet at sætte sig selv stævne på Fars Dag, fredag d. 5. juni i Kirkensgaard. Gruppen, som
plejer at mødes i Aktivitetscenteret, har været
lukket ned siden lockdown d. 11. marts. Nu
samles gruppen for første gang i 3 måneder i
nye rammer. Omdrejningspunktet er kortspillet whist, som udøves under hyggelig snak
og en kaffetår. Man skal ikke være ekspert
for at være med, men til gengæld må man være
villig til at få lavet om på reglerne undervejs.
Alt sammen for at holde hjernen i gang.
Jeg har mødt Henning Strøm Petersen, Jens
Andreasen og Jørgen Toftlund til en snak om
deres gang i Herregruppen.
Henning: Det var Jørgen, der fik mig med i
Herregruppen. Først ville jeg ikke. Men Jørgen sagde, at jeg skulle. Så fik jeg Jims plads.
Han skulle på sygehuset for en tid. Da han
kom hjem, ville jeg trække mig fra gruppen
igen. Men Jørgen synes, jeg skulle fortsætte,
og så var vi fem.
Vi spiller whist, og man behøver ikke at kunne spille whist særlig godt for at være med.
Det er en form for hjernegymnastik. For vi
kan både snakke og grine samtidig. Det sociale fylder en del. Vi skal have kaffen drukket,
og brødet spist. Aktivitetscenteret sørger for
vores brød, og Jørgen laver kaffe.

Gruppen giver et godt sammenhold. Det betyder afveksling i min hverdag. Jeg glæder
mig til, at det bliver tirsdag. Jeg synes godt,
der kunne være en gruppe til.
Jens: Jordemoder Stine ringede for at høre, om
jeg ville med i gruppen. Vi er tilflyttere fra
Randers. Vi kom til Læsø i 2018 og bor på
Vesterø Havnegade. Så jeg er den unge
mand i gruppen, den sidst tilkomne.
Jeg har faktisk savnet herregruppen i den her
tid, hvor der har været lukket ned. For mig er
det fint at vi mødes i sognehuset, for jeg er
vant til at komme i Søndagscafeen. Men jeg
synes, vinteren er hård på Læsø. Og jeg savner Randers, og mit sted der. Jeg har stadig
huset, så der er dobbelt op på huslejen. Min
kone Lone er flyttet helt herop, og man kan
sige, at jeg er flyttet med det halve.
Her i gruppen er vi ved at være voksne folk,
og de fleste kanter er slebet af. Der er plads
til fejltagelser, og presset på kortspillet er ikke så hårdt. Hvis der er en, som spiller forkert, så bliver han ikke slået ihjel for det.
Nej, men vi har lyst til det, tilføjer Henning.
Nå, nå, siger Jens godmodigt.
Der er en let og spøgende tone over herrernes udveksling, og man kan fornemme, at humoren fylder en del i gruppens samvær. På
spørgsmålet om hvad det ville betyde, hvis

EB
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de fleste kanter er slebet af
der kom en dame ind i gruppen, udbryder
Henning spontant: Det ville være dejligt.
Jørgen: Det er super vigtigt at have en gruppe
for mænd, et sted, hvor vi kan mødes.
Det hele begyndte med, at jeg blev kontaktet
af Jurate, fordi der er så mange mænd på Læsø, der bliver inaktive, fordi deres koner er
så aktive! Målsætningen var dermed at få
mændene mere aktive. Så for at holde hjernerne i gang, laver vi lidt om på spillets regler, så vi hele tiden skal tænke os om. Det
sker løbende, fordi det ikke skal køre på rutinen. Du skal være vågen og kunne følge
med. Vi sidder f.eks ikke på de samme pladser, men bytter rundt. Og det er rigtig godt.

Fakta om
Herregruppen:
Herregruppen har eksisteret i 3 år
Mødes hver tirsdag i Kirkensgaard
spiller whist fra kl. 10.00-12.00
Medlemmer:
Jørgen Rulle
Knud Lykkegård
Jens Andreasen
Henning Strøm Petersen
Jørgen Toftlund er
gruppens tovholder
Afgående medlemmer
Jim Harry Olsen
Richart Sørensen

Hvis der kom kvinder med i gruppen, kunne
man forestille sig, at der ville blive talt om
nogle andre ting. At tonen ville være en anden. Så vi fortsætter altså med at være en
herregruppe!
”Ja, det vil jeg også foreslå, hvis vi skal stemme om det” slutter Jens. Og så er det et privilegie, at man kan få lov til at holde, når man
dør.” Det sidste siges med et smil på læben.
Det vidner om den humor, som trives i bedste velgående i Herregruppen.

EB

DANSK-TYSK
Traditionen tro tilbyder Læsø Kirker
dansk-tysk sommergudstjeneste – hvor
Læsø-menigheden og
tyske turister kan mødes
til to-sproget
bønsfællesskab,
salmesang og prædiken.
Det er 6. år den tyske læge og diakon
Andreas Dieckmann, Berlin og Læsø’s
sognepræst Eva
Bernhagen samarbejder.
Velkommen torsdag
16. Juli kl. 19.30
i Byrum kirke til
dank-tysk gudstjeneste.
Også brødrene
Christoph Grün, præst i Versmold/
Tyskland og Matthias Grün medvirker
som henholdsvis
prædikant og
kirkesanger.
Efter gudstjenesten
inviteres til “kirkekaffe”
i det fri.
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Sognekalender, gudstjenesteliste og

På siderne i kirkebladet,
hvor sognearrangementer og
gudstjenesteliste sædvanligvis
befinder sig, er der i denne
udgave ikke så meget at præsentere. Her er lidt tomt. Ikke
fordi menighedsråd og arrangementudvalg m.flere ikke
har noget på hjerte, for det
har vi altid i Folkekirken.
Hvis vi kunne, som vi gerne
ville, så havde der været
mange spændende tilbud på
siderne her: sogne-aftener,
sogneeftermiddag på Plejehjemmet, FILMKRÆS i
Læsø Bio med udsøgte film,
sangaftener, koncerter m.m.
Men Covid 19 satte en stopper for det kirkelige liv, ligesom andre aktiviteter i vores samfund, hvor mennesker forsamles. Alle planlagte og velmente aktiviteter og
arrangementer har siden den
11. marts været aflyst til ærgrelse for rigtig mange. Men
det har været nødvendigt for
at forhindre spredning af
coronavirus.
Da myndighedernes længe
ventede retningslinjer kom,
for genåbning af kirker og
sognehuse, kunne vi Kristi
Himmelfartsdag atter fejre
gudstjeneste for åbne døre.
Dog under hensynstagen til
de sundhedsmæssige regler,
men i et fysisk samvær med
hinanden og det var en stor

glæde. Med afstand, afmærkning og håndsprit fandt vi en
sikker og god ny måde at være i kirke på - hver for sig men dog sammen! Ganske
langsomt, i den forsigtige og
begrænsede genåbning af landet, når vi retter os efter forskrifterne, kan vi nu begynde
at genoptage de mange aktiviteter, Læsø Kirker står for.
Den forgangne tid har påvirket alle. Bl.a. dåb, vielser og
den sidste afsked med dette
liv er berørt af nedlukningen,
og Læsø er ikke undtaget.

sekvensen af, at vi vi afventer corona-krisens gang og
derfor ikke har kunnet planlægge langstrakt for den
kommende tid.

Søndag d. 30. august er dog
foreløbig sat i kalenderen til
årets sogneudflugt. Om dagen
kan gennemføres, ved vi endnu for lidt om, men vi håber.
En dansk-tysk gudstjeneste
planlægges til den 16. juli.
Hver søndag og hver en kirkedag fejres der igen gudstjeneste. Ved red. slutning er
dog kun Byrum Kirke - som
den største - i brug til dette.
Vi glæder os naturligvis til
at kunne færdes i alle Læsøkirkerne og afventer nye retningslinjer, før vi ved, hvad
der er muligt at gennemføre.

Også konfirmationerne måtte flyttes. Noget er helt tabt,
andet forsøger vi at indhente.
Corona-krisen kom til os, det
var ikke noget vi valgte til,
men det er et vilkår vi alle kirken inkluderet - må navigere i og fremadrettet finde
nye veje sammen.
Nærværende sognekalender
og gudstjenesteplan - eller
mangel på samme - er kon-

Derfor annoncerer vi fortsat
gudstjenesternes tid og sted i
Læsø-Posten, på Facebook
samt Læsø Kirkers hjemmeside. Når menighedsråd og
præst har den nødvendige
oplysning, vil en opdateret
gudstjenesteliste kunne fåes i
kirken og være tilgængelig
på hjemmesiden, og du er
hjertelig velkommen.
BK/Red.

Læsøs sognepræst Eva Bernhagen: EB afløses i følgende uger af præster fra fastlandet:
Uge 30 Lone Kirkelund. Uge 31 Carsten Bøgh Pedersen. Uge 32 Mette Moesgaard Jørgensen. Uge 33 Jens Christian Meldgaard.
Uge 37 Steen Sunesen. Uge 42 Lisa Bremer og Winnie Nørholm Rischel.
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arbejdsvilkår i Coronakrisen
Kirkerne blev beordret LUKKET og LÅST Guds Ord måtte formidles på nye måder, måske lidt ubekendte måder - altså før Covid 19…

I nøden er hjælpen størst….og Karsten Neve
Petersen kan noget med teknik og blev en ihærdig initiativtager bag rækken af online gudstjenester, der opstod på Læsø - som i resten af landet. Om hans kompetence og temmelig seriøse
kreativitet siger Sognepræst Eva Bernhagen:
,, Der var en stor frihed i optagelserne; vi kunne
mødes, når vi ville, og helst formiddag, før sollyset begyndte at drille, når det skinnede ind oppe
ved alteret. Bagefter redigerede Karsten optagelserne, så diverse småfejl kunne justeres - og
man må sige, at Karsten dermed i en tid har haft
en stor magt over Guds ord. Nogen censor-virksomhed synes jeg dog ikke, han har bedrevet…”
konkluderer Eva med glimt i øjet og udtrykker
oprigtig glæde over Karstens DR-talent, i en
tid hvor landets præster ellers måtte se sig henvist til en noget anderledes og alternativ måde at
praktisere sin præstegerning på. Optagelserne har
beskæftiget både ansatte og frivillige, og lokaliteterne begrænsede sig ikke blot til kirken, men også Læsø-tårnet, Pigestenen og Skovhytten fik
præstebesøg og musik, da samarbejdet greb om
sig til både guitarist og trompetist.
Plejehjemmets beboere modtog optagelserne på
DVD, ligesom de findes på hjemmeside og Facebook - hvor også andagter fra provstiets præster
blev et dagligt “vitamintil-skud”, i en tid hvor
vi skulle blive hjemme i eget selskab.
Danmarks befrielse blev stadfæstet med beretninger fra 2. verdenskrig, da Preben Mikkelsen
interviewede tre villige Læsø-borgere om erindringer fra den tid. Konfirmander modtog påskeæg og “Afstandsbesøg” af præsten, medbringende en rose, sang og chokolade til hver, for
at markere deres (fremrykkede) konfirmationer.
TAK til alle medvirkende som realiserede de
smukke og kreative tiltag, der udgik fra Læsø
Kirker, i en historisk usædvanlig nedlukning
af DK og hvor der opstod Corona-krise tiltag.
Ved at skrubbe og skure, endnu mere end før og nu med sprit, sikrer vi, at det fortsat er trygt
at komme i kirken - for alle.
GNH

Tekst19
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Vi festede i Spiritus Sanctus
Det var ikke Super Brugsens Spiritus, der blev smagt på, da dejlige indskolingsbørn i strålende
sol, på græsplænen foran Kirkensgaard, reflekterede over pinsen. Faktisk var det langt stærkere
sager. Spiritus Sanctus er latinsk oversat til dansk betyder det Ånden
Hellig. Og Helligånden ér, som bekendt, pinsens store under med ild
og kraft og betegnelsen for den ene af
de tre personer i Treenigheden. Der-

for blev der studeret på den kristne tidslinje fra
jul til pinse, og præst Eva tegnede trekanter i
græsset. Med “flammer” i håret illustrerede

hun, hvordan Jesu disciple oplevede den første pinse og givetvis opførte sig noget mærkværdigt med tungetale og alverdens sprog. Folk omkring
dem troede da også, at de var
berusede. Men det var af en
særlig slags Spiritus - nemlig
Spiritus Sanctus - Helligånden.
En rundtur blandt skolebørne-

ne viste, at de mestrede
“ hej “ på nok så mange
sprog. At Helligånden
sender os ud i verden
for at dele ud af Guds
glade budskab, havde
børnene netop praktiseret i stor stil, da Skolen
nyligen har arbejdet på
projekt “Glæd andre”og
bl.a. malet flotte vandresten og fremstillet farverige vindmøller, der, i Åndens og vindens pust, har
pyntet smukt i Byrum by. Denne onsdag blev en sand festfejring af Kirkens fødselsdag med bål,
snobrød, kagemand, saft - og Spiritus Sanctus….. kan anbefales. Tak til børn og voksne.
GNH
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Festlokalerne er rede
Østerby Missionshus har fået en tiltrængt
make-over, og den 114 år gamle solskinsgule
bygning med det rødbrune tag fremstår i dag
flot og indbydende med naturens smukke
farver som passepartouts; helt parat til at
blive indtaget af fredagsklub og andre
brugere efter sommerferien.
Et aktivt hold af en halv snes Østerby kvinder og mænd har lagt både kræfter og sjæl i
det store arbejde, og imponerende er det, at
hovedparten af dem er pensionister i alderen
73 – 85 år. Taget er blevet renset, sokkel og
sålbænke repareret og malet, og murerne er
skrabet og afrenset for løs kalk, inden der
kom gang i kostene. Kalkede mure ældes
med ynde, og dette gode kalkarbejde skulle
gerne kunne holde nogle år. Der er blevet
arbejdet med både lift og stillads, og Judith
Christensen, der står for missionshusets regnskab takker på arbejdsholdets vegne Ole Mortensen for at have udlånt disse kvit og frit.

Det gamle arbejdshold fra medio 1980’erne, da
huset fik nyt tag. Lillian Haaber er eneste

nulevende og var også med på holdet i 2020.

Hun kan tillige oplyse, at der vil blive arrangeret en rigtig hyggelig efterårsfest med masser af sang og musik og andre fine indslag
fredag 9. oktober kl.19.00.
KM

Vi mødes i Østerby Missionshus:
Onsdag 26 august. kl. 19.30
Tale v/indremissionær
Henrik Dideriksen, Skive
Fællesskab, sang & kaffebord.
Alle er hjertelig velkommen!
- på Læsø
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Sogne Info

Døde___________
• 18.02.20: Anna Hedvig Sørensen
• 26.02.20: Erik Kristensen
• 29.02.20: Kaja Boye Boiesen
• 06.03.20: Eigil Hardy Vilsen
• 16.03.20: Kai Petersen
• 29.03.20: Lindy Svendsen
• 02.04.20: Dieter Gottschling
• 13.04.20: Peter W. Wuttke
• 20.04.20: Arne John Nielsen
• 08.05.20: Agda Hedvig Fabricius
• 20.05.20: Vindy Christiansen
• 31.05.20: Inge Tusholm Larsen
• 01.06.20: Helle Skjoldby

Du er ikke mere!
Jeg kan lade tårerne flyde, at du ikke er mere,
eller jeg kan smile, fordi du har levet.
Jeg kan lukke mine øjne og bede til
at du må komme tilbage,
eller jeg kan åbne mine øjne
og se alt det, du efterlod.
Mit hjerte kan føles tomt, fordi jeg ikke kan se dig,
eller jeg kan lade mig fylde
med den kærlighed vi delte.
Jeg kan vende ryggen til i morgen og leve af i
går, eller jeg kan glæde mig til i morgen,
takket være i går.
Jeg kan mindes dig og kun det, at du er væk,
eller jeg kan hædre dit minde
og lade det leve videre.
Jeg kan græde og lukke min sjæl,
være tom og vende ryggen til,
eller jeg kan gøre, hvad du ville ønske:
Smile, åbne mine øjne,
elske og fortsætte rejsen.
Lettere redigeret og trykt med tilladelse Hospice Vendsyssel

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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Sogne Info

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

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

Faste aktiviteter
• Babysalmesang for 0-2-årige i Byrum Kirke og Sognehuset. Følg annoncering på FB.
• Englebixen - kirkens musikalske tilbud for ca. 0-7-årige - annonceres på FB.
• Kirke i Børnehøjde - sidste torsdag i måneden 17-18.30 og erstatter Englebixen disse torsdage.
Børnevenlig gudstjeneste med mulighed for fællesspisning.
Voksen: 30 kr. barn/konfirmand: 20 kr. Dog familiepris max 100 kr.
tilmelding anbefales senest på dagen kl. 12.00 til kordegn Grethe:
SMS/ring 24976434 eller mail: gnh@laesoekirker.dk
• Fredagsklub for børn fra 4 år og op, hver fredag.
Følg annoncering på FB for opstart efter sommerferien
Vesterø Præstegård kl. 15.00 - 16.45 / Østerby Missionshus kl. 15.30 - 17.00
• Taizé-andagt i Byrum kirke kl. 16.30 - 17.15 flg. dage: 10. juni, 15. juli,
12. august, 9. september, 15. oktober, 11. november og 9. december.
Fred, eftertanke og stilhed ledsaget af smuk musik og bøn v/Matthias Grün
• Kvinde, Krop & Kirke v/Anamet Magven og Eva Bernhagen
Følg annoncering på FB
• Kirkekor øver torsdage kl. 10.00 - 12.00 i Sognehuset Kirkensgaard
• Søndagscafé hver søndag kl. 13.30 - 16.00 i Sognehuset Kirkensgaard
• Herregruppen mødes hver tirsdag i Kirkensgaard fra kl. 10.00 - 12.00

Kirkekollekter i Læsø Kirker
19. juli
16. aug.
20. sept.
18. okt

Læsø Kirkers Menighedspleje
Fredagsklubberne
WeShelter (mission blandt hjemløse)
Læsø Kirkers Menighedspleje

520

v/MobilePay bedes indbetalingen

640

Tak for enhver gave til arbejdet!

foretages på den aktuelle dato for
aktiviteten og oplyse hvad den
dækker: kollekt, entré osv. Tak.

Eksempel: Kollekt indbetalt 12/4-2020
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Fra online-andagt Store Bededag og Holger Drachmanns: Se, det summer af sol…

KNP

Kirkesanger Preben Mikkelsen

Guitarist Allan Peter Strøm

1. Se, det summer af sol over engen,
honningbien vil fylde sin kurv,
og der pusles ved bordet og sengen
af den fattigste sisken og spurv:
og der jubles hele dagen,
men mod kvælden bli'r alting så tyst,
våren synger sin sang, det er sagen,
og mit hjerte bli'r voks i mit bryst.

Sognepræst Eva Bernhagen

2. Der er sølvklang i majbækkens vove,
gyldent skær gennem aftenen lang,
hver en grøft bliver blomstrende skove
langs den kornrige, bølgende vang:
disse bølger, o, de stiger
med min sjæl over solskyens rand,
rundt i verden er dejlige riger,
ingen vår som en maj i vort land!
Tekst: Holger Drachmann, 1897 Melodi: Stephen C. Foster

