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Byrum, Vesterø og Østerby Kirker, 27. årgang, nr. 3

November - December 2020 - Januar - Februar 2021

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
• Referater: bl.a. tilgængeligt i øens kirker samt
kirkens hjemmeside, og kan fremsendes pr. mail.

Læsø Menighedsråd
• Formand - udtræder 1.dec.: Bodil Kessler,
Holmbækvejen 10 Vesterø Tlf. 9849 1095 / 2157 6185
Mail: bodilkessler@mail.dk
• Øvrige rådsmedlemmer: Lilli Jensen - udtræder 1.dec.
Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen, Anker Juul
Strøm, Miriam Hansen, Peter Pedersen, Ann Rytter,
Kathrine Sofie Kranker.
• Regninger og øvrige henvendelser vedr. Læsø Kirker
& 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
• Kan du ikke selv komme
til gudstjeneste i Læsø
Kirker, men har brug for
hjælp til kørsel, kan du
gratis benytte Kirke-bilen.
Du skal tilmelde dig dagen før
hos Læsø Taxa på tlf. 2232 2636 - OBS på gældende
Covid-19 restriktioner ift. offentlig transport.

Læsø KirkeNyt
• udgives af Læsø Menighedsråd tre gange årligt: marts,
juli og november måned. Bladet kan afhentes i Kirken.
• Redaktionen: Elmer Haaber (redaktør), Præst Eva
Bernhagen, Olav Juul, Kirsten Melchjorsen,
Anita Vesterdorf og Grethe N. Havnhøj
• Deadline til næste blad: 15. jan. 2021
• Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 9717 1122
• Omdeling: Nordjyske Distribution

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

Resonans mellem nyt og gammelt
I vores have er vi i gang med at moste æb-

ler, for vi har en hel del æbletræer. Det er både sjovt og en lille smule hårdt. Det giver den
dejligste æblemost, som desværre hurtigt er
drukket. Nu står presser og kværn i badekaret og tørrer efter endt gerning, og det efterlader en sur lugt på badeværelset. Men det
må vi tage med. Høsten her og høsten hist.
Vorherres høst er det og min. En god form
for samarbejde vi har gang i. Gud har sat det
hele i værk; skabt jordkloden og vejrsystemet, der gør, at æbletræer kan gro frem, som
Margit og Niels har været så gode til at passe
og pleje; jeg kan tage æblerne og moste dem,
hvis jeg vil. Hvis jeg ikke vil lade dem gå
til spilde eller lade fuglene få dem. Og æbler
er ikke det eneste, vi høster. Her er også en
velvoksen hindbærklynge, som min yngste
datter hver dag tager mig i hånden og sødt
spørger, om vi ikke skal gå ned til og plukke
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hindbær fra. Der er valnødder – gigantiske
valnødder, som vi først troede var pærer…
sådan nogle byboere! Her er brombærkrat,
rabarber – samt et ”rigtigt” pæretræ. Man er
jo i fuld sving med sådan en frugthave! Jo
mere der er gang i uden for dit vindue, jo
mere må du gøre for at holde det ved lige,
få det til at vokse hensigtsmæssigt. Det nære
liv er godt at fordybe sig i, når nu verden er
som den er.
Jeg har altid troet på, at en gruppe havde mere potentiale end en enkeltperson; og derfor
har jeg ofte færdes i grupper og ikke foretaget mig mange ting på egen hånd. Det kan
lyde en smule uselvstændigt, hvem er du,
hvis du ikke kan være alene? Det at være en
del af et fællesskab er et gode. I gruppen,
fællesskabet, er der mulighed for, at man kan
sige til hinanden: er det ikke din tur til at rydde op? Eller man kan melde sig: jeg vil gerne skrive referat. Det gælder om at se, hvor
man har noget at byde ind med. Tor Nørretranders, som jeg havde fornøjelsen af at høre
i Læsøhallen for et par fredage siden, er af
samme opfattelse. Dermed ikke sagt, at alt er
fryd og gammen, når mennesker mødes. For
vi alle har et eller andet ved os, der gør, at vi
er irriterende. Den skævhed eller det irritationsmoment kan man bruge lang tid på at
skjule for omverdenen. Ifølge Nørretranders
skal vi i stedet bruge det konstruktivt ved at
stille sig til rådighed for livet i et fællesskab,
og derved skabes resonans; genklang eller
samklang. Man sætter en svingning i gang,
som opfattes af en anden, der svinger med.
Et eksempel kunne være at arrangere julegudstjeneste d. 24. december i Læsøhallen,
som vi i øjeblikket pusler med og glæder os
til at få genklang på. Nørretranders postulat
er, at resonans, samklang har bedre betingelser i et lille samfund som Læsø eller Samsø,
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Præstens klumme
som han er en del af. Opbakning til kirken er
også en følge af denne resonans.
I september havde vi menighedsrådsvalg, og
der blev valgt 3 nye medlemmer ind. (Du kan
læse mere om dem i dette kirkeblad, hvor de
fortæller om sig selv.) Det er spændende med
de nye veje, vi skal træde sammen, og det åbner for en masse spørgsmål til de nye, men
også til de, som allerede har siddet de sidste
4 år og til kirkens medarbejdere: hvordan
vil vi tage imod de nytilkomne og integrere
dem i fællesskabet, hvordan skaber vi fælles
fodslag omkring den kirkelige sag.
Hvordan kæmper vi sammen for Jesu Kristi
kirke, for at bevare relationen til og tilknytte
nye og gamle læsøboere til den kristne arv?
Arv kan lyde, som noget tungt man slæber
efter sig; noget, der tynger dig ned. Men arv
kan også være noget, du er stolt af. Det ur du
fik af din morfar, inden han døde. For andre
er det bare et ur, men for dig tager det farve
og præg af det elskede menneske, som har
båret det. For dig er der en dyb forbindelse
til uret. Det er en arv, du gerne tager med dig i
fremtiden, fordi livet får større mening af det.
Bibelen taler om forholdet mellem det nye
og det gamle i vendinger, hvor det handler
om stof og huller i vinsække, der lappes med
en synål og tråd. I Bibelen hedder det, at den
nye vin ikke må komme over i den gamle
vinsæk, for så sprænges sækken; den kan ikke holde til den nye vins gæringsproces.
Jesus bruger billedet til at sige, at det at høre
evangeliet og leve efter det er en livsomvæltende affære. Hver dag er en øvelse i at lægge
det gamle bag sig og træde ind i det nye –
sammen med Kristus. Vores Gud udfordrer
os på daglig basis til at komme ud over os
selv og følge hans eksempel – og samtidig
er han så tæt på os, som en forælder er tæt
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på sit barn. Det er ganske underfuldt.
Nærheden til Gud kan være en trøst i en tid,
hvor nærhed imellem mennesker kan være
farligt. Hvordan kommer Gud mig nær, hvordan opfatter jeg hans svingninger, så det kan
skabe resonans, genklang i mig? Hvordan
bærer jeg samklangen fra det kirkelige fællesskab videre ud i Læsøsamfundet til glæde for andre? Nærhed til Gud og til hans arv
bliver ekstra vigtig. Her er noget at kæmpe
for både for nye og for gamle.
Sognepræst Eva Bernhagen

Troen på Jesus Kristus betyder,
at mange ting vil sprænges!
En dag kom
Johannes Døbers
disciple til Jesus og
spurgte: „Hvorfor
faster dine disciple
ikke, når både vi og
farisæerne gør det?”. Jesus svarede:
„Brudgommens venner kan da ikke sørge
og faste, så længe de er sammen med
ham. Men der kommer et tidspunkt, hvor
brudgommen bliver taget fra dem. Så kan
de faste. Man lapper ikke gammelt tøj
med et stykke nyt, uvasket stof. Enhver
ved, at hvis man gjorde det, ville lappen
krympe og rive det gamle tøj i
stykker. Der er heller ingen, der hælder
ny vin på gamle lædersække, for når
vinen gærer, vil sækkene sprænges, og
vinen går til spilde. Nej, ny vin skal
hældes på nye lædersække. På den måde
bevares begge dele.”
(Mat 9:14-17)

Valg til Læsø menighedsråd
Landet over har valg til menighedsråd taget
megen tid og mange kræfter i flere måneder.
Da valgforsamlingen 15. september endelig
kunne gennemføres - udsat en tid pga. corona var der til gengæld rigtig stor interesse for
menighedsrådsvalget. På Læsø var dette også
tilfældet med en historisk stor interesse.

EH

KirkeNyt opdaterer dig med valgresultat og
går “under huden” på de nyvalgte. Et kig i
“Else-Maries Dagbogsnoter” indvier dig i et
glad og energisk rådsmedlems dagligdag og
opgaver som sekretær og kasserer på 4. år
- men også uvisheden om hvorvidt det er muligt at fortsætte med det, man brænder for, eller om stafetten skal gives videre?
Kan erfaring gives videre?
I nærværende KirkeNyt publiceres en artikel
fra det seneste “Menighedsrådenes blad” med
gode tips til nye menighedsråd og medlemmer, som en hjælp og inspiration til at komme
bedst muligt fra start.

E lse-M aries D agbogsnoter
14.09.2020

I juni holdt Menighedsrådet det årlige Bygningsog kirkegårdssyn med graverne, kirkeværgerne
og en bygningssagkyndig. Vi kommer rundt til
alle kirkens ejendomme i alle 3 sogne. Ser hvad
der er lavet siden sidste år, og hvad der trænger
nu, for på et senere tidspunkt at gennemgå referatet og se, hvad der er penge til og vigtigt at få
udbedret straks, eller må udskydes til senere.
Det drejer sig ofte om at gå på kompromis.
Har, med Bodil, været i Hjørring og tale med
vores regnskabsfører om budgetlægningen for
2021. Det endelige budget skal behandles og
vedtages på oktober mødet i Menighedsrådet.
Byrum Kirke, med plads til flest kirkegængere,
blev åbnet op for gudstjenester 18. maj, og som
vi husker, var der to gudstjenester hver søndag
kl. 9.00 og 10.30, ingen nadver ved den første
gudstjeneste. Men vi serverede kirkekaffe i pausen mellem gudstjenesterne med forbehold og
afstand naturligvis, vi passer på hinanden både
inde i kirken og udenfor. Fra 14. juni blev det
muligt at være flere personer i kirken, så der
blev igen en gudstjeneste i Byrum Kirke.
13. sept. var der første gang offentlig gudstjeneste i Vesterø Kirke og 20. sept. bliver der gudstjeneste i Østerby Kirke. Vi håber så fremover at
kunne holde gudstjenester på skift som vanligt.
Men der har været meget, vi ikke har kunnet
gøre, som vi plejer.

EH

godtfrastart.dk er et godt sted at kende for
rådsmedlemmer og “potentielle” medlemmer.
Et sted hvor en række relevante emner indenfor menighedsrådets arbejdsområde belyses.

”Syng solen ned” ved havnene har vi ikke fundet forsvarligt at afholde i år, da vi fra tidligere
ved, at det samler rigtig mange mennesker på et
forholdsvis lille areal. Noget mange har savnet
både turister og fastboende.
Plejehjemmet har ikke fundet det forsvarligt, at
der blev holdt gudstjenester hos dem, så det har
kun været muligt for beboerne at komme til gudstjeneste i Byrum Kirke. Hvilket har begrænset
(fortsættes næste side)
deltagelsen.
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Portræt af nye ansigter

Man har kunnet glæde sig over at deltage i
Koncertudvalgets afholdelse af Midsommerkoncert, ved lokale optrædende, i haverne bag
Kirkensgård en meget smuk og solrig aften.
Og der har været flere koncerter i kirkerne.
Arrangementsudvalget afholdt en sogneudflugt
rundt på Læsø med mange deltagere, sidst i august. Der var sogneaften i Kirkensgård 10. sept.
ved afløserpræsten Steen Sunesen, der kaldte
sit foredrag “Balsam for Sjælen”.

Else-Marie Pedersen blév genvalgt sammen
med Elmer Haaber, Miriam Hansen og Anker
Juul. Nye kræfter i Læsø menighedsråd blev:
Ann Rytter, Peter Pedersen og Kathrine Sofie
Kranker. Og hvem er de så?

De udsatte konfirmationer er blevet afviklet
her i august i Byrum og Østerby Kirke.
Der har over sommeren været flere bryllupper
og dåb i kirkerne, som private arrangementer
med begrænset antal inviterede gæster.
Også begravelser og bisættelser har fundet sted
med mulighed for at følge med udenfor, hvis der
ikke var plads til alle i kirken. Personalet har
gjort et stort arbejde med at installere lyd m.m.
Orienteringsmødet vedrørende det kommende
Menighedsrådsvalg, der skulle have været afviklet 12. maj, blev afholdt 18. august med stor
tilslutning.
Den 15. september er dagen for Valgforsamlingen, hvor der skal opstilles medlemmer og
stedfortrædere til det kommende menighedsråd
og holdes afstemninger. Der opstiller 4 medlemmer fra det nuværende menighedsråd, og
der skal vælges 7 i alt. Det er meget spændende,
hvordan det vil gå.
I skrivende stund ved jeg ikke, om jeg er medlem af det kommende menighedsråd. Men skulle det ikke være tilfældet, ved jeg, at der er mange frivillige arbejdsopgaver at påtage sig, og
at der er mange tilbud til os fra Læsø Kirker.
Jeg vil håbe for os alle, at vi snart vil komme
ud på den anden side af Covid-19 og ikke være
nødt til så mange restriktioner.
Hvis det i det hele taget bliver
muligt, nogle ting slipper vi
nok ikke for at tage hensyn
til fremover.
Else-Marie
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,, Jeg hedder Ann og bor i Vesterø, i mine
bedsteforældres gamle hus, sammen med
Kåre, der er maskinmester på færgen. Sammen har vi fire børn og snart to børnebørn.
Jeg arbejder i Frederikshavn som tandplejer
og pendler 3 x om ugen, hvilket giver mig det
bedste fra begge verdener. Jeg elsker Læsø
og vil fortsat blive boende her, da Læsø giver
mig en masse muligheder. Bl.a. hyggelig og
effektiv træning i skoven sammen med friske og glade mennesker. Roen og naturen giver mig inspiration til at være kreativ med alt
mulig håndarbejde. Jeg tilbringer også gerne
en aften sammen med søde inspirerende veninder, hvor vi mødes med strikketøjet og lidt
godt til ganen. Fastlandet giver mig kulturen
og en masse fantastiske kollegaer samt mulighed for at cykle til Sæby og læse spansk
med efterfølgende hygge hos min mor.

i Læsø menighedsråd
Jeg har siddet i skolebestyrelsen i rigtig mange år. Jeg er meget taknemlig over at have
haft mulighed for indflydelse på vores børns
skoledag. Skolebestyrelsesarbejdet var til tider hårdt og udfordrende, men oftest spændende og lærerigt.
Jeg blev spurgt, om jeg ville stille op til menighedsrådet. Til valget for fire år siden takkede
jeg pænt nej. Da alle vores børn nu er flyttet
hjemmefra, føler jeg, der er tid til at gøre en
indsats i forhold til kirkernes rolle i samfundet.
Til menighedsrådsvalget blev jeg spurgt, om
jeg ville bruge penge på at modernisere kirkegården eller bruge dem på koncerter og foredrag. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt, og
jeg ved det stadig ikke. Jeg tænker, jeg får
brug for lidt tid til at sætte mig ind i menighedsrådsarbejdet, for at kunne træffe nogle
gode beslutninger i fælleskab med de andre.
Men jeg ved, at jeg synes, vi har nogle rigtig
gode kirker, hvor der udøves mange forskellige og gode aktiviteter. Selv bruger jeg kirken
mere nu end tidligere. Vores børn har haft stor
glæde af fredagsklubberne og gennem årene
deltaget i mange af aktiviteterne der samt været med på lejrturene, såvel på Læsø som til
fastlandet.
Jeg vil gerne være med til at støtte op om og
fortsætte det store arbejde, som det tidligere menighedsråd har udøvet samt
- at sikre at der træffes gode beslutninger om
vore kirkers liv og fremtid.
- at sikre der er gode vilkår for de ansatte og
frivillige i kirkerne, så de kan udføre deres
opgaver bedst muligt.
- at sikre der er god opbakning og interesse
for beboerne i de tre sogne, samt at give mig
selv en mulighed for personlig udvikling i et
trygt/spændende miljø.
Jeg glæder mig til at tage fat på opgaverne,
sammen med alle de skønne mennesker i menighedsrådet samt alle dem i og omkring kirkerne ”.
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,, Jeg hedder Peter Pedersen, er 31 år gammel
og bor sammen med min kæreste Mia, vores
søn Alfred og vores hund Baloo. Jeg arbejder
som lærer på Læsø skole, et job som bragte
mig til Læsø tilbage i 2015. Jeg er født og
opvokset i Lønstrup, et lille samfund som, i
mine øjne, har mange ligheder med Læsø,
men samtidig rigtig mange ting som er helt
anderledes.
For mig handler folkekirken om rigtig meget
mere en religion. Folkekirken rummer og samler folk på en måde, ingen andre institutioner i
landet gør. Jeg er ikke selv den mest flittige
kirkegænger, men nok som så mange andre i
Danmark, og kirken er stadig en central ting i
vigtige begivenheder. Det er både de ting, vi
oplever at være en del af forholdsvis få gange:
dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, men
også de faste traditioner som påske og jul. I
kirken samles vi, når det giver mening, håbet
er at få skabt så mange situationer som muligt, hvor det giver mening.
Jeg har i tiden op til min søn blev født, i april,
været glad for at kunne se det store arbejde,
kirkerne på Læsø laver for børnefamilier.
Det er for mig med til at få ro omkring at
starte familie på Læsø, hvor der ellers kan
være begrænset med tilbud for de allermindSide 7

Det nyvalgte
ste. For bl.a. at kunne bakke om dette arbejde i
fremtiden stillede jeg op til menighedsrådet.
Jeg håber også at kunne bakke op om, at kirkerne på Læsø samler så bredt som muligt.
Jeg ser det som vigtigt, at så mange som muligt får mulighed for at få glæde af kirken;
ung som gammel.
Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i menighedsrådet. Det er en en opgave,
der er meget ukendt for mig. Jeg håber at blive meget klogere på alle de opgaver menighedsrådet og kirken er en del af og derigennem finde ud af, hvor jeg bedst kan bidrage.
Jeg vil gå til menighedsrådsarbejdet med nysgerrighed og et stort ønske om at bidrage til
kirkerne på Læsø, der hvor jeg kan gøre gavn.
Når man går til en ny opgave på ukendt terræn,
handler det for mig i høj grad om at sætte sig
grundigt ind i sagerne, før man sætter sit præg.
Jeg ser frem til et spændende arbejde og godt
samarbejde i menighedsrådet ”.

er gift med Erland Kranker, tidligere Olsen,
sammen har vi Charly på 4,5 år, og til januar
venter vi en lillebror i familien.
Vi bor i Vesterø. Jeg nyder at pusle i haven
eller bruge naturen omkring os og at læse en
god bog, når der er ro til det. Derudover tror
jeg ikke, at min tid bliver brugt meget anderledes end i andre småbørnsfamilier.
Jeg kender folkekirken som et sted, hvor der
er plads til alle. Mit fundament som kristen
blev lagt i en tidlig alder. Lige så længe jeg
kan huske tilbage, har jeg bedt fadervor inden
sengetid, som et fast putteritual. Det tænker
man måske ikke så meget over, men det har
cementeret noget i mig. Inden jeg kom i skole,
kunne jeg mange af de bibelske fortællinger.
Min bedste læste altid historier om eftermiddagen eller inden sengetid fra en bog med bibelfortællinger og billeder. Jeg har selvfølgelig
gået i søndagsskole og samlet et hav af guldstjerner. Da jeg var seks år, begyndte jeg som
aktiv KFUM-spejder og senere som leder, indtil jeg flyttede fra Skagen. Det kristne har fyldt
helt fra barnsben, og det er noget, jeg gerne vil
give videre til mine egne børn.
At være kristen har fået andre dimensioner i
mit voksne liv. Tidligere hang det meget sammen med aktiviteter og gode historier, nu har
det fået flere lag og dybder. Jeg nyder at udforske kirkerummet sammen med de andre
kvinder ved Kvinde, Krop og Kirke, hvor jeg
fortsat vil være aktiv. Det er et vigtigt kvindefællesskab, der er skabt ud af noget helt unikt.
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,, Mit navn er Kathrine Sofie Kranker, fødselsattesten siger 1988, så det er 32 år siden,
jeg første gang så dagens lys på Skagen Sygehus. Jeg er lærer på Læsø Skole og er i skrivende stund i gang med mit 7. skoleår her. Jeg
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Jeg nyder at være sammen om aktiviteter med
min og andre familier, det giver mig meget.
Jeg nyder, at Læsø har en levende kirke med
tilbud til forskellige målgrupper, man kan altid
finde noget at kaste sig over, hvis man vil.
En venlig opfordring gennem flere år fik mig
til at søge ind i menighedsrådsarbejde. Jeg synes, det er vigtigt, at menighedsrådet afspejler
kirkens menighed og mit segment manglede.

Læsø menighedsråd
Jeg har lært hjemmefra, at utilfredshed skal efterfølges af
handling. Derfor glæder jeg
mig bl.a. til at tale børnefamiliernes og de “unges” stemme
i menighedsrådet. Dem som
ikke nødvendigvis sidder i
kirken hver søndag, men bruger kirken på en anden måde.
Jeg kan bidrage med indsigt
i, hvad kirken er for mange
børnefamilier på Læsø og vil
helt klart lægge mange kræfter i arbejdet med tiltag for
denne målgruppe. En af mine
forcer er ideer til videreudvikling af koncepter, aktiviteter, arrangementer og gudstjenester målrettet børn, unge
og familier. Heldigvis findes
der mange ting for alle aldersgrupper og interessefelter. Jeg
tror, vi her kan meget, hvis
vi tænker sammen og bruger

vores netværk, for tit er det
hænder, som tingene står og
falder på. Endnu et naturligt
interesseområde er Skole/
kirke samarbejdet, som jeg i
forvejen deltager aktivt i.
Det må også være tiden at se
på nogle strukturelle forandringer, vi skal afspejle det
samfund, vores kirke er en
del af. Kirken skal gå med
og sende et stærkt signal om,
at vi er ét samlet Læsø, én
enhed. For en ting er sikkert,
vi bliver ikke flere. I den vigtige debat om struktur og værdier for hvordan vi ser menigheden på Læsø, kan jeg
bidrage med et andet syn, i
forhold til hvad vej vi skal gå.
Selv ser jeg os som én samlet
enhed, ikke kun i daglig tale,
men også på papiret.

Jeg ønsker at være med til
at skabe et kirkerum, hvor
alle er velkommen hver søndag, med plads til både gamle, unge og børn. Vi skal favne alle og afspejle den mangfoldighed, vi har på Læsø.
Det gør vi ved at møde alle
med åbent sind og forståelse.
Det samlingspunkt kirkelige
aktiviteter er for mange familier i hverdagen må gerne
afspejles om søndagen også,
men det kræver at vi byder
folk velkommen.
Tak for tilliden - jeg glæder
mig til samarbejdet ”.

Det nye Læsø menighedsråd konstituerer sig senest
1. søndag i advent, der som
bekendt er begyndelsen på
det nye kirkeår.

KNP
Side 9

Giv det videre
Hvem det nye Læsø menighedsråd er, ved vi.
Hvordan posterne fordeles mellem rådsmedlemmerne åbenbares ved konstitueringen.
Igennem flere rådsperioder har Bodil Kessler
været et engageret medlem i Læsø menighedsråd og har gennem årene haft flere funktioner, senest som formand. Hun valgte ikke
at genopstille og afleverer dermed hvervet til
en anden.
Med et mangeårigt virke følger også en naturlig erfaring, til tider såmænd nok dyrt købt.
På det felt adskiller rådsarbejdet sig ikke meget
fra andet forenings - eller bestyrelsesliv. Samarbejdets evne må kunne fremelskes for at nå
de bedste resultater og styrke arbejdsglæden.

,, Vær generøs med din viden og dine erfaringer
og hjælp de nye i menighedsrådet godt i gang.
Forandringens vinde vil snart blæse over mange
menighedsråd over hele landet. 15. september
blev det afgjort, hvem der danner det nye menighedsråd. Og det er vigtigt, at de nye kommer
godt fra start. Her kan de erfarne menighedsrådsmedlemmer hjælpe.
Der skal være plads til nye tanker og idéer, når
et nyt menighedsråd mødes. Samtidig bør menighedsrådets gjorte og til tider dyrekøbte erfaringer
gives videre.
Skab den bedste start!
At starte i menighedsrådet kan være en udfordring. Her arbejdes med store spørgsmål, som
hvordan man kan forebygge konflikter, og hvordan der skabes det bedst mulige kirkeliv lokalt.
Og der findes ingen lette svar. Som ny i menighedsrådet er der meget at lære og sætte sig ind i,
udfordrende arbejdsopgaver og spændende muligheder.
Det giver stor værdi at forsøge at knytte et stærkt
bånd mellem det gamle og det nye menighedsråd, og garvede menighedsrådsmedlemmer er en
afgørende ressource og hjælp til det nyetablerede
menighedsråd. Erfaringer er nemlig yderst værdifulde, for her kan de nye menighedsråd lære en
masse, som man ikke kan læse sig til.

EH

Bodil har øvet kunsten at forene rådsmedlemmers forskellige match på tværs af baggrund,
alder, holdninger m.m. i den fælles interesse
for det gode kirkelivs værdier, såvel inde i kirkens åndelige og fysiske rum som udenfor på
kirkens mange jordlodder. At lykkes i slig proces er selvsagt både udfordrende og givende.
Hun gør derfor gerne opmærksom på flg. artikel, idet hun skønner at både ny- og genvalgte
rådsmedlemmer, kan have gavn af indholdet,
som vi vist godt kan sige omhandler at “give
arven videre” og at “fylde nyt på gammelt”.
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Giv det videre.
Har du haft succes og en god tid i menighedsrådet, er det godt at tage dig tid til at give dine
erfaringer og viden videre, hvad enten du træder ud eller fortsætter i endnu en periode. Planlæg et møde, hvor I giver jer tid til at snakke både de gode og dårlige erfaringer igennem. Hvad
er gået rigtig godt? Hvad kunne være bedre? Hvor
er der udfordringer? Hvad har overrasket jer?
En fælles samtale og evaluering af menighedsrådets arbejde og opgaver vil give en helt uvurderlig viden og erfaring til det nye menighedsråd.
Det kræver mod og ærlighed, for der er med sikkerhed blevet begået fejl undervejs. Det skal man
turde erkende åbent for at kunne lære af det. For
det er ikke nødvendigt at opfinde den dybe tallerken to gange. Eller begå den samme fejl. —>

Det grønnes

På samme måde er der også læring at hente fra
succeserne, og alle gode rutiner og velfungerende
ordninger skal heller ikke uden videre fejes af
banen.
Balance mellem nyt og plejer.
At lære af erfaringer er ikke helt det samme, som
at der ikke er plads til nyt. Hvis du fortsætter i
menighedsrådet, er det vigtigt at huske, at plejer
ikke findes for de nye medlemmer. For hvor erfaringer er værdifulde, så er ”plejer” det ikke.
Lad plejer ligge hjemme og vær åben for nye
idéer, skæve indfald og nytænkning og hold også fast i nogle af de ting, der har fungeret godt
og skabt værdi. Sådan kan det nye menighedsråd
komme stærkt fra start og skabe den kirke og det
kirkeliv, der drømmes om”.
Tekst: Anja Christensen
fra “Menighedsrådenes blad” 07/2020

EH

Stedfortrædere er også uundværlige i et menig-

Vesterø kirkegård - nu lidt grønnere
Mange har spurgt hvad det store hul eller krater på Vesterø kirkegård, skulle være eller blive til. Menighedsrådet besluttede for længe
siden at etablere et plænegravafsnit på kirkegården. Der er nemlig ikke flere ledige pladser ude i plænen mod øst. Vores dygtige medarbejdere har selv foreslået og tegnet anlægget,
der er blevet godkendt i provstiet og af kirkegårdskonsulenten.

BK

På de gode sensommerdage i september har
anlægget taget form. Astrid, Birgitte og Lone
har udnyttet det gode vejr til at sætte kantsten,
køre muldjord ind og nedlægge et eksisterende
gravsted lige midt i området. Nu er der plantet takshæk. De spinkle planter ser i øjeblikket noget tynde ud, men taks trives godt i Læsøs jord, så de skal nok vokse sig fine og tætte. I uge 41 kom der rullegræs på, som kan
nå at fæste rod inden vinteren.

hedsråd. Valgt blev Thorbjørn Ydegård, Susan
Møller Strøm og Heidi Strøm fra Byrum.
Helle Bay, Inger Bondesen og Anette Agerboe
da Rosa fra Vesterø samt Peter Møller Sørensen og Birthe Andersen fra Østerby.
Så fremt et menighedsrådsmedlem skal afløses på posten, enten lejlighedsvis eller permanent, træder stedfortræderne til. Disse er - som
alle andre - meget velkommen til at deltage i
de offentlige menighedsrådsmøder for at lytte
og orientere sig. Vedr. orientering om menighedsrådets konstituering, mødedatoer m.m.
kan det fortsat anbefales at følge Læsø
kirkes hjemmeside samt Facebook side.
Sammenfattet af GNH

GNH

Et flot stykke arbejde som vore kompetente
medarbejdere selv har udført i en tid med omlægninger i kirkegårdsdriften.
I det nye plænegravafsnit er der mulighed for
urne- og kistebegravelser. Der er allerede flere reservationer.

BK
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Alvorlige Knud flyttede ind
Læsø menighedsråd har fået
en gave fra Poul Christensen,
bedst kendt under navnet Syde-Poul. Poul har længe givet
sig af med billedskærearbejde. Det var Henning Trehms,
der inspirerede ham, og samme Trehms blev også hans læremester. På menighedsrådsmødet d. 3. september kom
Poul selv med gaven og overrakte en maske af Knud den
Hellige flot skåret i rødel.
Som kun Syde-Poul kan udtrykke det, så var han kommet
til at skære en maske af Knud
den hellige, der ser noget alvorlig ud. Derfor synes Poul,
at Læsø menighedsråd skulle tage vare på ham og finde
en egnet plads til ophæng i
Kirkensgaard. I sognehuset
hænger der i forvejen flere
relieffer skåret af Henning
Trehms, så det passer perfekt sammen.

sine undersåtter. Bl.a. søgte
han at indføre, at der skulle
betales tiende til kirken. Det
der dog fik bægeret til at flyde over var, at han beordrede ledingsflåden samlet ved
Limfjorden, så de kunne drage på togt til England.
Mange blev imidlertid væk,
og Knud, der heller ikke selv
kom, krævede bøder af dem,
der ikke dukkede op. Det menes at være årsag til, at der
brød et oprør ud i Jylland.
Kongen måtte flygte, men
blev indhentet og dræbt i
Skt. Albani Kirke i Odense,
hvor han havde søgt tilflugt.
Det var dog ikke hos alle, at
han var upopulær. Knud var
nemlig en god mand for kirken. Efter hans død gik der

heller ikke længe, før munkene i Odense søgte at få kåret Knud som helgen. Dette
lykkedes under hans bror Erik
Ejegod, og den 19. april 1100
kunne kongens knogler gravsættes i Skt. Knuds Kirke,
hvor de stadig findes.
Knud den Helliges nevø
Knud Lavard, der blev myrdet i Haraldsted Skov i 1131
blev også helgenkåret, og de
to forveksles ofte. Den historie havde Poul også styr på.
Ret før det siddende menighedsråds periode er til ende,
siger vi stor tak til Syde-Poul
for den fine foræring. Vi kan
vist godt love, at det nyvalgte
menighedsråd også vil tage
vel vare på Hellig-Knud.
BK

Menighedsrådet lyttede til
Pouls fortælling om Knud
den Hellige, der jo også pryder det gamle Læsø segl, og
som både Læsø Kommune
og Saltsyderiet har taget til
sig som logo.
Knud den Helliges regeringstid var fra 1080 – 1086.
Knud den Hellige var den
første danske konge, der blev
helgenkåret, men af en helgen at være var han ganske
upopulær i sin samtid. Knud
var en barsk herre og kom
derfor hurtigt i konflikt med
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Er det frygten der er frygtelig farlig
Medierne udsætter os dag-

ligt for et massivt bombardement af bekymringer: temperaturen stiger, isen ved polerne smelter, vandstanden i
havene forøges, regnen skyller ned, ørknerne vokser, havene forurenes, fiskene dør,
dyrearter er truet af udryddelse, biodiversiteten formindskes, covid 19 pandemien
hærger hele kloden, og der
bliver sikkert snart krig!
Dommedagsprofetierne står
i kø. Der er utroligt mange
ting at frygte i vores moderne samfund, men er det noget nyt? Nej! Der har altid
været meget at frygte, og
dommedagsprædikanterne
har altid været meget aktive,
men det nye er, at vi har mulighed for at følge med i alle de katastrofer og grusomheder, der sker over hele
verden hele tiden.
Måske er det en del af vores
natur - at frygten kommer op
i os, når der sker noget voldsomt, som vi ikke kender.
Måske er frygten langt farligere end det, vi frygter, som
måske slet ikke bliver til virkelighed; men vi må hellere
bekymre os for en sikkerheds
skyld. Et gammelt ordsprog
siger: ”Det er kun 20% af
vore bekymringer, der går i
opfyldelse” - så noget tyder
på, at vi har tilbøjelighed til
at bekymre os mere, end vi
behøver.

Hvis vi ikke passer på, kan
frygten sætte sig fast og blive til angst, og så bliver vi ude
af stand til at forholde os til de
udfordringer, vi står over for.
Et andet ordsprog siger:
”Det er ikke, som vi har
det, men som vi ta`r det!”
det er en meget stor sandhed, men hvad er det så, der
afgør, hvordan vi ta`r det?
Er det, om vi har noget at
tro på, der kan hjælpe os
med at finde balancen mellem glæder og sorger, lykke
og ulykke, tryghed og angst
livsmod og mismod, eller
om vi føler os magtesløse?
Svaret kan vi finde i bibelen! Ordene ”frygt ikke” er
brugt mange gange i bibelen, sikkert i erkendelse af
at frygt er en naturlig reaktion for os, når vi står over
for noget ukendt og overvældende, men her tænker
jeg på juleevangeliets bud-

skab om hyrderne ude på
marken julenat.
———————————
“ Da stod Herrens engel
for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og
de blev grebet af stor frygt.
Men englen sagde til dem:
»Frygt ikke!
Se, jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født
jer en frelser i Davids by;
han er Kristus, Herren. Og
dette er tegnet, I får: I skal
finde et barn, som er svøbt
og ligger i en krybbe.« Og
med ét var der sammen med
englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud
og sang:
Ære være Gud i det højeste
og på jorden!
Fred til mennesker med
Guds velbehag! ”
———————————
Olav Juul

GNH
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Sognekalender, gudstjenesteliste

Jo, på Læsø samles vi også til gudstjeneste - fortsat dog oftest i Byrum Kirke. Som den

største af øens tre kirker, i kvadratmeter, har den dermed også plads til flest personer.

I praksis er det af og til vanskeligt at navigere i de foranderlige omgangsregler, der følger
med Covid-19 og dermed påvirker en dagligdag for både menighedsråd, præst og
personaler. Vi gør vort bedste for at håndtere en forsvarlig færden i Læsø Kirker.
Med afstand, afmærkning og håndsprit fejrer vi gudstjeneste - hver for sig - men dog sammen!
Samtidig genoptages eller holdes der gang i de af kirkens aktiviteter, der er mulige.

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 m/fælles spisning er indtil videre i venteposition pga. corona.
Fredagsklub for børn fra 4 år og op, hver fredag. Følg annoncering på FB
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: 11. nov. - 9. dec. - følg aktuel annoncering.
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 ( dog ikke 27. december)
Herregruppen mødes hver tirsdag i Kirkensgaard fra kl. 10.00 - 12.00

Præstevikarer på Læsø
9. - 15. november uge 46: Lene Grarup - sogne- og sygehuspræst.
16. - 22. november uge 47: Kristian Gram Schjoldager.
7. - 13. december uge 50: Hanne Kjeldsen.
11. - 17. januar uge 2: Ulrik Maarup Iversen.
SOGNE AFTENER
I KIRKENSGAARD:
12. november kl. 19.30
Lene Grarup fortæller om sygehuspræstens funktion.
19. november kl. 19.30
Kristian Gram Schjoldager beretter om
virket som feltpræst - senest i Mali.
NB: gennemføres så vidt muligt - følg annoncering
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18. - 24. januar uge 3:
Sara Dommerby Toft.
20. - 28. februar uge 8:
Helle Rosenkvist

22. - 28. marts uge 12:
Ejnar Stobbe

og bliver der nogen jul

Betlehemsbarnet bliver født
i krybben – men vi kan ikke
vide, hvor den krybbe vil være. Ja, nogle gange må man
kigge de mest usædvanlige
steder. For et par juleaftener
siden blev Jesus født i en
hummerhytte ude ved Horneks: ”Hvis Jesus blev født
her, ville det så være i Vesterø
eller i Østerby…eller i Byrum? Det ku' være ude i Storhaven hos Henning og Solveig. Eller måske i smedjen
på beddingen i Vesterø? Eller på Universitetet i Østerby? Der står i evangeliet ikke noget om, at det var i en
stald, at Jesus blev født. Det
er noget, som traditionen har
lagt til sidenhen. Nu kan vi
slet ikke forestille os det uden
en stald! Det ku’ også være i
en af hummerhytterne…Der

er hytten i hvert fald lav. Og
der er ringe plads. Men der
er plads nok til en fødsel.
Vand til kaffe kan Maria og
Josef også varme sig på de to
kogeplader. Eller snuppe en
lur imellem veerne på en af
briksene. Tapetet er absolut
ikke sidste skrig, men hvad
gør det. Der er lunt og en
smule hjemligt. Bølgerne bliver vidner til Gudsbarnets
fødsel, sæler og strandfugle
ligeså. Så har Maria og Josef
tidligt om morgenen været
oppe og set solopgangen over
Horneks. Solen spejlede sig i
vandet, og de gik ned til stenene i vandkanten. Måske
kiggede de lige efter rav. Det
kunne de ikke lade være med,
for det havde stormet om natten. De hilste på sælerne, der
lå på stenene. Holdt frelseren

op og viste ham stolt frem for
måger, strandskader og fiskehejrer. De blev de første
vidner til fødslen.” (udsnit af
præstens juleprædiken 2018)

Jesus blev ikke født på et kongeslot til pomp og pragt, men
under ganske nøjsomme forhold. At holde julegudstjeneste i Læsøhallen kan for nogle måske synes lidt vel nøjsomt, når nu vi har så smukke
og fine kirker her på Læsø. Julen 2020 må vi gøre plads i
hjerte og sind til alternative
løsninger. Menighedsrådet arbejder på højtryk for at finde
den bedste løsning sammen
med vores samarbejdspartnere her på øen. Lur mig om
ikke julefreden finder ind i
vore hjerter - også i 2020.
Eva Bernhagen

Prædikenværksted
Vil du et spadestik dybere ned i din Bibel?
Kom og deltag i en samtale om søndagens tekst.
I prædikenværkstedet diskuterer og reflekterer vi sammen over den
kommende søndags bibeltekst og skaber et rum for tanker og ideer,
om tekstens brug og aktualitet i dag.
Det kræver ingen forberedelse at deltage, og værkstedet varer
halvanden time. For tilmelding og yderligere information
kontakt Eva Bernhagen, tlf. 2149 1001 eller mail: evb@km.dk

Kirkekollekter i Læsø Kirker
29. nov.
24. dec.
17. jan.
7. feb.
14. marts

Julehjælpen lokalt
Børn i Syrien/Grækenland (Moria)
Bibelselskabet
Diakoniens dag/ Læsø Menighedspleje
Folkekirkens Nødhjælp landsdækkende

520

640

v/MobilePay bedes indbetaling foretages på aktivitetens
aktuelle dato og oplys hvad
den dækker - kollekt, entré
el.a. Tak.
F.eks: Kollekt indbetalt 1/4-2020
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Sogne Info

Viede

Dåb
• 23.02.20: Jenny Petra Hesselholt
• 01.03.20: Bianca Klitgaard Andersen
• 13.06.20: Anna Frausing Sørensen
Alfred Mejer Djernæs Pedersen
• 20.06.20: Marius Vinther Wrichsberg Olsen
Marius Lønsmann Gasberg
• 21.06.20: Vilja Marie Birch Egekvist
• 18.07.20: Aksel Stoklund Thomsen
• 25.07.20: Asta Søgaard Lillevang
• 15.08.20: Josefine Thrysøe Ydegaard
• 20.09.20: Emil Nørgaard Christensen
Ebbe Stoklund Sørensen
• 26.09.20: Mathilde Juul Gaarn Melchjorsen
• 03.10.20: Viktor Winther Nørgaard
• 10.10.20: Sally Lang Wærens
• 11.10.20: Nohr Jannik Nielsen

• 04.07.20: Tanni Maria Kathrine Andersen
og Andreas Nørskov Pedersen
• 08.08.20: Jeannette Klitgaard Svendsen
og Johan Jerup Andersen
• 26.09.20: Anita Hau Melchjorsen og
Bernhard Edward Juul Gaarn Nielsen
• 10.10.20: Lisa Lang Larsen og
Daniel Mørch Wærens

Døde___________
• 07.06.20: Bjarne Winther Andersen
• 18.06.20: Helen Østerby Wesselhøft
• 08.07.20: Flemming Charles Melchiorsen
• 17.07.20: Elly Katrine Thøgersen
• 17.07.20: Bjarne Nielsen
• 18.07.20: Niels Carl Ingemann Jensen
• 06.08.20: Palle Frank
• 08.08.20: Ib Rasmussen
• 17.08.20: Erna Vistrup
• 05.09.20: Karen Juul Larsen

GNH

• 06.09.20: Roger Erling Rafn
• 27.09.20: Tove Jensen

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.
Vores 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
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 - undtaget søndag 27. december - åben
alle søndags-eftermiddage 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

Menighedsplejen tilbyder Julehjælp
Har du brug for en hjælpende hånd til den forestående jul?
Læsø Kirkers Menighedspleje tilbyder - også dette år julehjælp. Send en kort begrundet ansøgning
senest fredag d. 27. november 2020.
Du skal være bosiddende på Læsø. Ansøgningen er personlig
og gælder dig og din familie. Evt. børns alder skal oplyses.
Send en mail til præsten: evb@km.dk eller læg et brev i postkassen
på Kærmindevej 1A , Byrum Att. Præsten.
Alle ansøgninger behandles diskret og modtager svar i starten af december.

,, Julen handler ikke så meget om at åbne vore gaver
som at åbne vore hjerter….. ”
Side 17

Knopskydningen er begyndt —

GNH

Viktoria Strøm Calheim, Katrine Høgh Thorsen, Søren Winther Olsen, Elena Jerup Nielsen

De gamle konfirmander blev
de nye, da de stadig ikke var
konfirmerede efter sommerferien, og vi startede på ny i
august med at holde generalprøve og øve os til den store
dag.
Temaet for årets konfirmationer blev træet. Et symbol på
liv og visdom, der kendes fra
stort set alle kulturer og religioner.
Buddha modtog sin oplysning
under et bodhitræ i Indien, og
disciplen Nathanael sad under
et figentræ, da han modtager
sin kaldelse. Hvad lavede Nathanael under træet? Jo, han
læste skriften, grundede på
Guds ord inde i skyggen under træets grene. I Det Gamle
Testamente står der: ” LykSide 18

kelig den mand, der grunder
på Herrens lov dag og nat.
Han er som et træ, der er plantet ved bækken, det bærer sin
frugt til rette tid.” At sidde under træet bliver et billede på
at være rodfæstet i sin egen
tradition, at holde sig nær dets
visdom. Det fører visdom med
sig, når et menneske ligesom
et vældigt træ strækker sine
rødder ned i jorden og derved
suger vand og næring op til
glæde for hele organismen.
Et lille æbletræ importeret
fra Tyskland medvirkede
som livets træ under samtlige konfirmationer og fik en
revival, da vi bød de nye, nye
konfirmander velkomne d. 6.
september i Byrum kirke.
(se forsiden)

Forbindelsen mellem gamle og
nye konfirmander visualiseres
igennem træet. Tænk på kundskabens træ, hvis frugter giver
evnen til at skelne godt fra ondt.
Er det det som konfirmanderne
må øve sig i på deres vej ind
i voksenlivet?
”Jeg er træet, og I er grenene,
siger Jesus. Skilt fra mig, kan
I slet intet gøre. Men blev i
mig og jeg bliver i jer, så vil I
sætte frugt i rigt mål.”
Hvilke frugter sætter Sille,
Silje, Frede, Gabriel, Emilie,
Johanne, Hans, Silas, Storm
og Clara?
Det vil tiden vise,
knopskydningen er begyndt.
EB

tillykke og Guds lykke dertil

GNH

Marie Sofie Jacobsen, Jenny Petra Geisnæs Hesselholt, Karla Camilla Lund Kristensen, Simone
Rafn, Laurids Regnar Lund Kristensen, Simon Wrichsberg Olsen, Villads Cæcilius Thuesen

GNH

Conrad Birch Larsen, Bertram Strøm Lunnemann Thorsen, Astrid Wærum Flensted Hauge,
Selma Mathilde Odgaard, Katrine Bach Skovlund.
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“ One sweet for me ” —
Vi har netop fået nyt om situationen i NLAI

- skolen/børnehjemmet i Nakuru i Kenya,
som har taget
en plads i vores hjerter.
Som vi kender
EH
det i Danmark
med mange “skal” og “må ikke” - Corona-restriktioner, er det omtrent enslydende i Nakuru. Derfor har NLAI-skolen været lukket siden midten af marts, så de børn som dog har et
hjem udenfor skolen, er blevet hjemsendt.
Men ud over den bl.a. manglende undervisning mister disse børn også sine to daglige
måltider mad, hvilket yderligere belaster, de
i forvejen, meget fattige hjem.
Ved Guds hjælp er det for NLAI lykkedes at
skabe tilstrækkelig kapital til at pakke og uddele bæreposer med mad og lidt rengøringsmidler, en gang om måneden fra maj og indtil
nu, til alle de 724 familier som har børn eller
unge i NLAI. Hos enhver mor, far eller bedstemor fornemmer man stor glæde og taknemmelighed, når de går hjem med en fyldt bærepose i hver hånd. Jeg er sikker på, at der bliver
sagt “God bless you” - Gud velsigne dig/jer
mere end 724 gange på sådan en dag.
Hertil kommer de 45 drenge og 63 piger, der
ikke har nogen familie at gå hjem til. De bor i
henholdsvis drengehuset og pigehuset, som
har plads til ca. 110 børn. Her er vi i den lykkelige situation, at Gud må have stået og står
vagt ved indgangen, så corona-virus ikke er
sluppet indenfor murene.
Omkring 20. september meddeler Kenyas regering, at landets skoler nu skal gøre sig klar
til at genåbne. Dog skal mange restriktioner
følges, afstandskrav og meget andet, som vi
selv kender det. Som ét af regeringens krav er
der åbnet en ny klinik med fuldt udstyr og ansat en sygeplejerske. Der er stor taknemmelig-
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hed over, at der nu er vand nok fra egen ny
boring til al den håndvask og rengøring som
kræves.
Tumaini er børnehaveklasserne ude på kanten
af den kæmpe store losseplads, hvor der også
bor mennesker. Der er håb om hel eller delvis
skoleåbning i oktober eller måske først til januar, og der arbejdes pt. på at få overblik ift.
eventuelle mangler før åbningen. Tumaini er
swahili og betyder “nyt håb”.

EH

Blandt regeringens restriktioner er også, at der
ikke må komme besøg af forældre, gæster eller volontører på skole eller børnehjem. Så
der er stor påpasselighed, med hvem der bliver lukket ind. På det gamle drengehus er der
renoveret med nyt tag, maling m.m., så pigerne kan flytte derover, imens pigehuset, som
blev taget i brug i 2007, får en tiltrængt renovering. Muligvis vil det gamle drengehus blive anvendt som klasseværelse i en periode, da
der jo sikkert skal bruges ekstra plads pga. afstandskrav.
Alle de 68 ansatte har fået deres løn igennem
hele coronaperioden, hvilket de naturligvis er
dybt taknemmelig til Gud og mennesker over, og maduddelingen vil fortsætte, til skolen
igen kan fungere normalt.
Lillian og jeg har efterhånden besøgt NLAI
fem gange, første gang i 2012 og senest februar i år, og vi har haft mange fantastiske og
uforglemmelige oplevelser der. En af de første
vi får, straks vi kører ind på området og porten

“ Asante - God bless you ”
går op - og her må jeg nok lige indskyde, at
jeg tror det forud er rygtes at ,, i dag kommer
blegansigterne” - er en flok børn der står og
venter, der hvor vi plejer at stå ud af bilen.

EH

Hvis ikke vi har en hel masse i hænderne, når
vi står ud, så når vi næsten ikke at få begge ben
til jorden, før vi har et lille barn i hver hånd.
Er det da ikke dejligt?

længe, før vi fornemmer den store taknemmelighed til Gud og mennesker, som findes hos
både børn og voksne, over den hjælp de får
til skolegang og daglige fornødenheder.
Noget vi husker er f.eks. den dag i supermarkedet hvor vi vælger at købe slikkepinde til
de 110 børn, som bor på børnehjemmet. Vi deler slikkepinde ud om søndagen til stor glæde
og fornøjelse. Nu er det jo nok sådan, at to slikkepinde smager dobbelt så godt som en! For
da vi er på vej over skolepladsen, kommer en
syv-otteårig dreng, han kigger op på mig og siger et par gange; ,, one sweet for me”, så jeg
stikker ham en slikkepind mere, og han kigger
op igen og siger ,, Asante - God bless you” tak - Gud velsigne dig. Så bli’r man da glad,
fordi der var et par stykker tilbage i posen.
På et besøg på lossepladsen, besøger vi en
bedstemor til et af børnehavebørnene for at se
hvordan man bor, under noget, som er bygget
af plastik og gamle tæpper.

EH

Første gang vi kom der, traf vi pigen “Mursey”
i pigehusets opholdsstue. Hver gang vi siden
har været der, har hun
fundet os. Nu er hun i
gymnasiet og er blevet
19 år. I 2012 havde jeg
lavet en del sjippetove,
som vi havde med.
Mursey fik et af dem,
måske er det en af de
ting, hun husker.
Når vi besøger NLAIskolen/børnehjemmet,
ja, landet som helhed,
EH er vi der ikke ret læn-

EH

Da vi skal gå derfra, kommer Leif og siger til
mig: ,,hun vil gerne have, at vi beder for hende, er det dig?” Jeg bad en bøn for hende og

EH
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Hvem er “hedningerne”

de mennesker som bor sådan et sted. Når man
ser, hvordan velsignelsen strømmer ned over
hende, selv på en losseplads, glemmer man
ikke sådan et øjeblik, det bliver dyrebart.
Da vi, efter 17 gode dage med dejlige oplevelser, skal starte hjemturen, som er med taxa
fra Nakuru til Nairobi, vælger jeg forsædet,
for at tage et par billeder undervejs, selv om
jeg egentlig er lidt usikker på, om forsædet er
et godt valg; da denne strækning går for at være en af dem med de fleste ulykker. Da Peterchauffør er klar til at starte bilen, drejer han
hovedet og spørger Susanne, om hun vil bede
en bøn for en sikker køretur, hvilket hun selvfølgelig gerne vil. Det er som om, at forsædet
bliver meget mere sikkert at sidde på.

EH

Når vi betragter trafikken undervejs, ser vi,
at der faktisk er en del, som har taget Gud
med på rejsen og viser det, i form af et par
ord eller et bibelvers på bilens bagrude eller
stænklapperne. En opsats i en rundkørsel
minder os også om Guds nærvær.

EH
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Jeg synes, at mange af vore oplevelser på sådan en tur, falder helt i tråd med Winnie Rischels prædiken på Læsø den 18. oktober:
,, Gud er ikke bare i sin bog, han er her hos
os på alle steder, til alle tider”.
Det er noget af
en kontrast, til
det man kunne
læse på f.eks.
Aarhus busserne i 2016.
65 år tilbage i tiden mindes jeg søndagsskolen. Når jeg fik en mønt med til at komme i
negerdrengen - hvis det nu hedder sådan - og
fik at vide, at pengene var til hedningerne, ja,
så er da oplevelserne i Kenya et glædeligt og
godt eksempel på tidens forandringer.
I den forbindelse kan jeg ej heller dy mig for
at tage en lille lap med, som jeg rev ud af en
norsk avis i 1980. Jeg håber selvfølgelig ikke,
at nogen kan drage anstød deraf. På den
står: ,,Tre småjenter hadde basar på fortauet i
den stille gaten og opfordret en aldrende mann
til å ta lodder. Han ville vite hvem pengene
skulle gå til. - Te hedningene vel! - Og hvor
er så hedningene? - Vett du ‘kje det? I Danmark og der ne’re!”
Elmer Haaber.

Set & Sket siden sidst

EH

EH

Sogneudflugtens lækre frokost på Læsø Marina Park og særdeles interessant rundvisning på Læsø Garnspinderi

Årets høstkollekt på Læsø
gav Linda mulighed for at
købe mad til 60 familier i
Beirut, Libanon.

GNH

EB

I smukt pyntede kirker blev årets høstgudstjenester fejret og der uddeltes høstposer med kerne og kærlighed

GNH

GNH

GNH

Vil du strikke de yndige dåbsklude til kirken udleveres opskriften gerne. Babysalmesang “mætter” de yngste

T&AA

Regnbuen - der betyder forsoning mellem Gud og mennesker - står her flot over Vesterø kirke.

Nu må du blot være barn, og ikke tjener.
Nu må du være lille, ikke stor.
Ingen spørger, hvad du synes eller mener.
Det er mig, som skal forsvare mine ord.
Nu må du blot hænge armene langs siden.
Tro ikke, det er dig, der bærer mig!
Tror du, jeg må holdes oppe hele tiden?
Husk nu på, at det er mig, der bærer dig!
Nu må du blot være svag; giv slip på ansvar.
Jeg lever fortsat, selv når du er død.
Det er faren: At du glemmer, du er kostbar,
tænker mest på alle andres sorg og nød.
Nu må du få lov at lytte, ikke tale.
Nu kan du ta imod og ikke gi.
Du kan græde, du kan nævne alt det gale.
Jeg vil holde dig og øse af min fred.
Jeg råber igen, mit barn, jeg opgir aldrig:
Jeg elsker dig, mit barn, jeg elsker dig!
Du er ikke uundværlig som min tjener,
men som barn, mit barn, er du umistelig.
Sølvi H. Hopland 1996. Jens Lomborg 2010

