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Læsø Kirker

Kontaktoplysninger

Kirkebogsførende sognepræst:

Kirkens Åbningstider

• Eva Bernhagen, Holmelundsvej 6
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: 17/3, 28/4, 25/5, 25/6
• Referater: bl.a. tilgængeligt i øens kirker samt
kirkens hjemmeside, og kan fremsendes pr. mail.

Læsø Menighedsråd
• Formand Bodil Kessler, Holmbækvejen 10 Vesterø
Tlf. 9849 1095 / 2157 6185 Mail: bodilkessler@mail.dk
• Øvrige rådsmedlemmer: Elmer Haaber,
Else-Marie Pedersen, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen
og Miriam Hansen.
• Regninger og henvendelser vedr. Læsø Menighedsråd
sendes til mail: 8437@sogn.dk

Kirkeværger
• Byrum : Karsten Petersen, Stoklundvejen 8, Byrum.
Tlf. 3124 2179
• Vesterø: Karl-Dieter Kessler, Holmbækvejen 10,
Vesterø. Tlf. 9849 1095
• Østerby: Andreas Haaber, Præstevejen 13, Vesterø.
Tlf. 2013 6897
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Gratis Kirketaxi
• Kirkebil kan
benyttes gratis til gudstjenester i
øens tre kirker
Tag kontakt til
Læsø Taxi Tlf. 3050 4565

GNH

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

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

Er lederen gået til frokost
Her på Læsø er vi afhængige af, at folk vælger fællesskabet til. Fordi vi er så få.
Vi har brug for hinanden. Det er ikke lige
meget, om du er der.
Men man kan heller ikke være med i alle ting,
der foregår; bestyrelser, klubber, foreninger
osv. Det giver en fornemmelse af, at man er
spredt ud over for meget. Vi må vælge.
Jeg har sammen med andre arbejdet med ledelse i det forgangne efterår. Kurset hed ”Ledelse i praksis på Læsø”, men i virkeligheden
var der ikke meget praksis over det, for ledelse
er jo det, vi selv skal gå hjem og praktisere efter vel overstået kursus.
Kan vi formå det? Det er et godt spørgsmål.
Et af kernespørgsmålene, som kursuslederen
lagde ud med at stille var, hvad vil du gerne lære om ledelse? Det handler om at gøre sig klart,
hvorfor vi har opsøgt kurset, hvilke udfordringer
vi står overfor i vores dagligdag. Det kan jeg
kun selv vide og fortælle om. Dernæst kom det
aktuelle, men komplicerede spørgsmål: hvorfor
skal dine medarbejdere følge dig? Det spørgsmål
blev stillet til en række chefer i store stillinger,
men ingen havde lyst til at svare. Derimod fik
de travlt med at kigge ned i gulvet eller ud af
vinduet.
____________________________________

” Følger dine ansatte dig, fordi du

udbetaler dem løn, eller fordi du er en
god leder, der inddrager dem i beslutningsprocesserne?

“

Kirken – en virksomhed
Det er ganske givet svært at presse kirken ind i
et virksomhedsperspektiv. Den er i høj grad indre styret. Dvs. af bløde værdier, af relationer,
af frivillighed, af demokrati – for menighedsrådet er en demokratisk valgt forsamling. Dertil
er der de kristne værdier, der med udgangspunkt i Jesu eget eksempel fortæller, at du skal
bære den, der ikke selv kan gå; give plads til

den ved siden af dig og vende den anden kind
til. Hvis nogle kan finde på at brokke sig over
manglende blomster på kirkegården, og graveren tjekker det og finder ud af, at de manglende blomster skyldes, at der stadig ikke er betalt for det pågældende gravsted, så er der ikke
nogle sanktionsmuligheder i forhold til det.
Sender vi det til inkasso? Men det er folk i
sorg. Kirkegården er de dødes have, men det er
også en forretning, hvor man betaler for de ydelser man får, ligesom når du køber en vare i
en forretning.

_________________________________

” Noget af det man kommer ud for som
præst, er at høre om folks forskellige holdninger til kirkeskatten. Det forholder jeg mig
ikke til. Jeg har ikke bestemt, at der skal
være en kirkeskat. Men jeg betaler kirkeskat med glæde - ligesom jeg betaler for alt
andet, som jeg selv eller min familie
deltager i.

“

__________________________________________

Øverste leder
Der er et område, hvor kirken - i forhold til
andre virksomheder - må gå sin egen vej.
Det er et lederskab af en anden verden.
Og det er i spørgsmålet om hvem, der er den
øverste leder. I én optik er det dronningen, der
er Den danske Folkekirkes øverste leder. Det
er hende, der udnævner biskopper og provster,
autoriserer en ny bibeloversættelse m.m. Set
i et andet perspektiv er det Gud, der er den øverste leder. Og så bliver det jo virkeligt svært
at placere ansvaret for lederskabet. For den øverste leder er mildest talt usynlig. Og dog
tilstede iblandt os. Altid. Det er et lederskab af
en anden verden. Det kan der komme mange
gode samtaler ud af, også de lidt mere spøgefulde: ”hvor er ham din chef henne? Jeg synes
han er lidt fraværende.” Men hvis man er lidt
seriøs, så kan man svare: ”Ja, fraværende, det
er han måske for dig. Men har du nogensinde
søgt ham?” Som min Hugo, der når han oplever smerte i sit liv, henvender sig direkte til
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Nyt fra
The Man Himself og råber: Gud, hvorfor
gør du det her mod mig!
Kirkens øverste chef er ikke bare et menneske,
det er også Gud. Der sjæleligt er anderledes
end os. Han hylder andre principper end dem,
vi har indrettet samfundet efter, og han bestemmer ikke over os. Det er ikke Gud, der har bestemt, at vi skal holde gudstjeneste på den måde vi gør her på Læsø. Det gør vi efter en ritualbog, som nogle dygtige mennesker har lavet. Traditionen for at holde gudstjeneste går
mange hundreder år tilbage, ja, jeg tror altid
mennesker har tilbedt Gud. Ville Jesus være
glad for den måde vi samles på i kirken? Ja,
det tror jeg. Vi mennesker er både krop og ånd.
En krop har brug for en retning. Uden en retning bevæger den sig leddeløst rundt. I gudstjenesten får vi en retning. Du får at vide, at
du hører sammen med Gud, og derfor er du
mere end det, verden bedømmer dig på. Om
du tjener mange penge, er succesfuld, osv.
Det var overraskende for mig at høre kommunaldirektøren på ledelseskurset tale om, at vi
burde gå mere i kirke og høre ordene om tillid
og fællesskab, at vi hører sammen, fordi vi er
del af den samme ånd. Det var hans anbefaling. Sådan ganske kort gengivet. Take it or
leave it. Fra en chef til en anden.

Får du nok ud af din kirkeskat
Kom og bliv medspiller i kirken. Der er valg til
menighedsrådet i november. Opstillingsmøde
i september og orienteringsmøde i maj. Vær
med til at give et seriøst bud på, hvad kirken
skal arbejde med; er det vågetjeneste, børnekor,
urnegravsanlæg, kirkegårdsvandring, sognerejser til Libanon, sorggruppe, litteraturkreds,
er det rytmisk musik i gudstjenesten, eller noget jeg endnu ikke har nævnt, vi efter din mening skal lave for vores medlemmer.

Kirken bevæger sig derhen, hvor folk er.
Hvor er du?
Sognepræst Eva Bernhagen
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Vi skrev i et tidligere blad, at MobilePay var undervejs i Læsø Kirker.
Hermed brugsoplysninger:
Betalingsnummer: 520 640
Læsø Menighedsråd vil stå som modtager, og
man bedes oplyse, hvad betalingen dækker:
indsamling, brochure-køb, koncert-entré el.l.
Indbetalingen skal foretages den dag, man deltager i eller køber det, man betaler for.
EMP

520

640

Læsø kirkers åbningstider og turistbetjening:
Alle tre kirker på Læsø er åbne hver dag fra
kl. 8.00 -16.00. Menighedsrådet har besluttet,
at det koster entré i Vesterø kirke:
⦁ Voksne 10 kr.
⦁ Børn under 15 år gratis.
⦁ Busselskaber: 400 kr.
Fastboende på Læsø: fri adgang i åbningstiden

Fortælling om kalkmalerierne
v/menighedsrådsformand Bodil Kessler:
følgende dage kl. 10.30:
7. april, 19. maj, 30. juni, 18. august
⦁ Pris 60 kr. (inkl. entré)

Der er valg til menighedsråd i år 2020 og
valgformen er ny. Det betyder, at måden de
nye kandidater vælges på, er ændret: http://
www.km.dk/folkekirken/valg/
menighedsraadsvalg-2020/ Den nye valgændring indebærer blandt andet, at hovedreglen
bliver ét offentligt orienteringsmøde om valg
til menighedsråd og én valgforsamling, hvor
kandidater vælges, og valget foregår.
Orienteringsmødet holdes sammen med det årlige menighedsmøde. Her skal menighedsrådet
blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen.

Læsø menighedsråd
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt,
at der eventuelt efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med
kandidater og stillere.

Menighedsrådsvalg 2020
— valgforsamlingen
tirsdag d. 15. september

Menighedsrådsvalget ledes af valgudvalget, der
består af Miriam, Else-Marie og Bodil.

Menighedsrådsvalg 2020

Offentligt Orienteringsmøde
- og det årlige menighedsmøde
tirsdag 12. maj
om ny valgform og meget andet

:
⦁

Menighedsrådets arbejde i den
forløbne funktionsperiode

⦁

Kommende MR-opgaver
⦁ Datoer og regler for

valgforsamlingen og antallet af
kandidater der skal vælges på denne

Læsø menighedsråd består af 6 valgte medlemmer og præsten, der er født medlem af menighedsrådet. Det siddende menighedsråd, der
er fælles for hele øen, har to kandidater fra
hvert sogn. Det er Else-Marie Pedersen og
Anker Juul Strøm fra Byrum, Bodil Kessler
og Lilli Jensen fra Vesterø, Elmer Haaber og
Miriam Hansen fra Østerby (Hals).

⦁

Menighedsrådsvalget afholdes
v/skriftlig afstemning

⦁

Kandidaterne opstilles og
præsenterer sig

⦁

Mulighed for debat

På de seneste menighedsrådsmøder har vi drøftet, hvem der har tænkt sig at genopstille og
tage endnu en 4 årig periode, og hvem der påtænker at stoppe. Og det ser ud til, at der vil ske
en vis udskiftning. Når nye medlemmer vælges i september, handler det ikke blot om at få
pladserne fyldt op og have tilstrækkeligt med
stedfortrædere. Målet er at få valgt et stærkt
og repræsentativt menighedsråd. Et menighedsråd er Danmarks mest demokratiske og
lokalt forankrede institution. Ingen udelukkes,
når der skal rekrutteres nye kandidater. Alle,
der har lyst til at deltage i det kirkelige arbejde, er mere end velkomne.
Der forsvinder viden og erfaring fra menighedsrådet ved udskiftning af medlemmer, og
der bliver brug for nye kræfter og kompetencer, der knytter sig til de mange vigtige opgaver, som et menighedsråd varetager. Har vi brug
for en ny til økonomistyring eller personaleansvar? Spørgsmålet om kompetencer drejer sig
ikke kun om formelle poster, men også bredeSide 5

Menighedsrådsmedlemmer fortæller
re til kirke- og menighedslivet. Hvad vil vi gerne styrke i kirken? Har vi brug for nogen, der
kan være tovholder på events og arrangementer? Og hvad med de sociale medier? Kan vi
finde en kandidat, der er velbevandret på Facebook og kan skrive om alle de spændende
aktiviteter hos os? Læsø Menighedsråd / BK

Og…hvordan er så arbejdet i menighedsrådet?
I 2020 sætter KirkeNyt fokus på og vil følge
Else-Marie Pedersen, som besætter posten som
kasserer og sekretær i menighedsrådet. Læs
med her og hør, hvordan hun og de øvrige rådsmedlemmer oplever deres virke, med muligheder, hjertesager og udfordinger. Hør når de af
ærligt sind - til KirkeNyt’s red. - sætter ord på
oplevelsen af menighedsrådsarbejde i praksis:
-Da jeg blev valgt ind
i menighedsrådet, følte jeg, at det at være
en del af Folkekirken
ikke nødvendigvis er
ensbetydende med, at
man skal være fysisk
til stede i kirkerummet – men det har jeg
et helt andet syn på i
dag. Jeg har det godt med at sidde på kirkebænken
og gerne hver søndag, hvis det er muligt. Det er
vigtigt for mig at følge kirkeåret herfra – også i højtiderne, hvor jeg helst vil følge alle gudstjenester.
Det er som en serie, hvor man nødig vil miste et
afsnit. Jo, kirken er kommet til at betyde meget
mere for mig, selvom jeg altid har haft et forhold
til den, siger Else Marie.
Jeg føler mig i den grad hjemme i menigheden.
Allerede efter mit første år, hvor jeg havde været
på en tre ugers ferie til Malaysia, fik jeg ved hjemSide 6

komsten en så varm og hjertelig velkomst i kirken,
at jeg ikke kunne være i tvivl om, at jeg nu var
kommet tilbage til et godt fællesskab blandt venner og en kommen hinanden ved på en dejlig måde.
Tre måneder inde i det sidste år af denne MR –
periode, er Else Marie da også rigtig glad for, at
hun i efteråret 2016 sagde ja til at stille op. – Jeg
mistede min mand, Børge, samme år, så på det
personlige plan har det også været godt for mig
at komme videre – at have noget virkeligt seriøst at
gå op i. Man kan jo altid spørge sig selv, ”er det
nu rigtigt, det du gør”, men med den opbakning
og tak jeg fik af mine omgivelser, blev jeg i den
grad styrket i mit valg, og det har glædet mig.
For Else Marie har det tillige været tre lærerige år,
hvor hun har fået indblik i så mange nye og spændende ting. – Det er faktisk en ret stor virksomhed,
vi i menighedsrådet er med til at køre, og det forpligtiger også, siger hun og gør selv sin gode indsats som kasserer og sekretær. Med mange års erfaring på dette område, falder det hende ikke så
svært, og hun føler sig tryg i det, for er hun i tvivl,
har hun en god sparringspartner i provstiets regnskabsfører. Hun roser generelt de dygtige folk i
provstiet, der gerne rådgiver og hjælper.
– Salg og køb af kirkens ejendomme og præstens
skov har fyldt meget, det har været et længerevarende forløb, der har givet knubs og uenighed hist
og her, men heldigvis blev der ikke givet op, og nu
er det hele ved at være på plads, fortæller hun.
– Disse lidt tungere opgaver fylder meget i et MR
og skal naturligvis løses, men der må aldrig spares på det, der sker i selve kirkerummet. Jeg vil altid gerne være med til at opprioritere børnearbejdet, for det er så vigtigt, at børn sammen med deres forældre får et helt naturligt og nærværende
forhold til kirken. Vi er fint på forkant med en række aktiviteter som babysalmesang, englebix, børnegudstjenester i sommerferien og nu ”Kirke i
Børnehøjde”. Der er fint og aktivt samarbejde med
børnehave og skole, og en vellykket og inspirerende konfirmandundervisning. Vore iderige og
altid nyskabende medarbejdere gør et stort arbejde, og det må der gerne bruges flere penge på.
Der findes heldigvis så mange nye tiltag og tilbud i vore kirker i dag, at alle har mulighed for

om menighedsrådarbejde i praksis
at finde deres niche. Det gælder både børnefamilierne og alle os andre, og det er spændende. En alsidig kirke er en sund kirke, mener Else Marie,
men har dog et håb om at der ikke røres for meget
ved selve højmessen. – Den må for mig gerne forblive uforandret. En højmesse skal helst virke genkendelig. Uanset om jeg sidder i en kirke på Læsø eller på Svalbard, som jeg oplevede i sommer,
er det så dejligt med samme gudstjeneste-form
med ganske få variationer. Det er genkendelsens
glæde!
Kan vi så forvente, at Else Marie genopstiller?
Hun nyder i hvert fald at skulle af sted til sine frivillige ”pligter”, hver gang de kalder, og hun nyder også at have en vis medindflydelse. – Man kan
altid have en masse meninger om alting hjemme
ved køkkenbordet, men det tæller ikke, hvis man
ikke også er parat til at tage et ansvar, mener hun
og glæder sig til at se nogle flere nyopstillede til
novembervalget.
KM
_________________________________________________

” Du hører ordet Menighedsråd og
hvad tænker du så?

- Hvilke associationer får du?

E

- r du klogere og mere erfaren i dag
efter flere år i rådet?

“

Tone- og retningsgivende
Fællesskab
Frivillighed
Drøftelser

Mening

Ansvar

Kirkeliv og vækst
Svært og udfordrende
,, Det er et frivilligt
arbejde med mening
og betydning. Der
skal være nogen til
at angive tonen og
retningen for vores
kirkeliv og vækst.
At tage ansvar for
store og små beslutninger og være med

til at drøfte hvad der skal ske - hvad vi synes om
dette og hint. Også nogen gange svære beslutninger, men i fællesskab finde den bedste udvej ’’.
Lilli Jensen

Trofasthed

Udfordrende

Fællesskab

Tro
- handling

Fra vugge til grav
Balance mellem
vigtigt/mindre
vigtigt

Ansvar

Frivillighed

Mursten,
økonomi/ samvittighed
Tidsanvendelse

,,Når der tales menighedsråd, hører vi ofte nævnt, at der bruges alt for mange timers snak om mursten, altså vedligeholdelse af kirkens
bygninger og inventar, hvilket sikkert
får nogle til at sige nej
tak til medlemsskab i et menighedsråd. Vi har vel
også med denne begrundelse haft en eller flere, som
har trukket sig tilbage inde i en periode Jeg må
dog forsvare denne påstand en smule, da vi jo ikke har uanede økonomiske muligheder, hvilket nogen åbenbart tror, men hvert projekt må overvejes
og gøres efter bedste formåen. Vi kan ikke bare lade stå til, så alt kommer til at ligne en gang byggesjusk på en halv meters højde.
Det hænder jo også, at der bruges tid, måske for
meget tid, på noget der, for mig, kan være ligegyldigt og i grunden kan give mig lidt dårlig samvittighed, f. eks. at beslutte personalets påklædning m.m. og om der må bruges I-pad eller papir
i gudstjenesten! Her tør jeg måske henvise til
"Det store Gæstebud" Luk.14,15-24. hvor Jesus
inviterer os fra den sikkert støvede gade og direkte ind i festsalen.
Jeg synes, Læsø Kirker har gang i rigtig mange
gode tiltag, som henvender sig til forskellige aldersgrupper, så der er dækket fra vugge til grav.
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Menighedsrådsmedlemmer fortæller
Det glæder mig at opleve så stor tilslutning og
engagement fra deltagerne og de frivillige, som
bare er der, når noget skal arrangeres. Det glæder
mig også, og ikke mindst, at være blandt nogen
som udstråler, at de selv tror på det, de siger og gør.
Som MR-medlem, 4 år i Vesterø og nu godt 7 år i
den nuværende sammensætning, synes jeg måske
egentligt, at jeg må være voksen nok, til at kunne
sige farvel og tak til menighedsrådsarbejdet.
Dog kan der for mig ligesom være en lille bakke,
et bjerg og måske også en bjergkæde - forhåbentligt ikke med evig sne på toppen - som jeg i grunden gerne ville være på den anden side af, (måske
vi her skulle synge nr. 122 i Salmebogen) så arbejdet med god samvittighed ville kunne overgives til nye og friske kræfter’’.
Elmer Haaber

mange informationer. Og ja, der er mange udvalg!
Mange og meget lange møder i begyndelsen og
koncentrationen var udfordret. Især fyldte økonomien og virkede for mig meget uoverskuelig dengang - og ligeså med kirkegårdene og kirkegårdsvedtægter. Før MR kunne samarbejde, tog
det også lidt tid at lære hinanden i rådet at kende.
Personaleledelse: jeg havde ikke forud tænkt på,
at MR er arbejdsgiver for kirkens personale, og
hvad det indebærer.
Efter 3 år i menighedsrådsarbejde v/Læsø kirker
er der stadig et stort arbejde forbundet med at være i MR. Især udfordres jeg på jobfronten, hvor
jeg finder det svært at kombinere opgaverne som
rådsmedlem med et lønnet fuldtids arbejde, hvor
jeg arbejder hver 2. søndag.
MR-arbejdet er dog nemmere nu, fordi jeg i dag
har et større kendskab til opgaverne end tidligere,
og det er lykkes os at gøre møderne kortere og mere struktureret. Også personalet kender jeg bedre
i dag, og i MR har vi et rigtig godt samarbejde med
tillid til hinanden. Økonomidelen er fortsat vanskelig, og jeg stoler meget på regnskabskontoret
i Provstiet.

Bringer
kirken liv
Samarbejde
STORE
beslutninger

Arbejdsplads
- arbejdsgiver
- personaleledelse
Mødestruktur

Udvalg
Ansvar
Økonomi

Menighedsrådsarbejde er fyldt af spændende opgaver. Som medlem har vi meget indflydelse og
kan altid være med til fortsat at bringe liv i kirken.
Jeg er generelt glad for arbejdet i MR”.

Gudstjeneste-planlægning

Kirkegårde kirkegårdsvedtægter

Miriam Hansen

Spændende opgaver
- indflydelse
,, Før jeg kom i menighedsrådet, tænkte
jeg: Puha, det er et
stort arbejde med alle de udvalg. Ville
dog forsøge for at
se, hvad det indebar.
Det blev en svær
start med mange,
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Det er ikke nødvendigvis altid lige let, når MR skal
træffe nogle STORE beslutninger og udadtil forsvare kirken, dens økonomi og menighedsrådets
beslutninger, som er truffet på demokratisk vis.

”E

t succesfuldt team opstår
gennem gensidig anerkendelse

“

om menighedsrådarbejde i praksis
Frivillighed
Kirkeliv
og vækst

Demokratisk ledelse
Økonomi / begrænsning
Mening

Tros-indsigt
og læring

Svært og Kreativitet
Kompromiser
udfordrende

Mandsmod
Kirke
-kærlighed
Fællesskab
Ansvar

,, Jeg tænker på den

demokratiske måde
at lede og have indflydelse på i det kirkelige arbejde - herunder liv og vækst.
I MR udmøntet i en
bestyrelse, med formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, som
har den daglige ledelse med medarbejderne, samt
menige medlemmer, som varetager andre opgaver/områder.
Jeg synes, det er en spændende opgave at være
med til at drive og udvikle det kirkelige arbejde;
dog kan der være svære udfordringer, som kræver
et mandsmod at løse. Økonomien er vigtig i kirken, der er nemlig ikke ubegrænsede midler til
rådighed - og der skal oftest findes nye veje - så
kabalen går op for alle.

” Et politisk kompromis er kunsten - at dele
en kage på en måde, at enhver tror, at han har
fået det største stykke

“

Winston Churchill

Jeg holder meget af kirken, som holdepunkt for
livet; man bliver døbt, konfirmeret, gift og til sidst
begravet/bisat – alle næsten uundgåelige epoker
igennem livet. Herudover har vi vores højtider, som
er en helt naturlig del i vores kristne livsgerning,
og som hver især fuldender årets gang. Det store
fælleskab, der gør noget godt for andre, tiltaler mig
meget - og det glæder mig, at mange frivillige også
bakker op om forskelige aktiviteter for både store og små.

” Gud har givet os den store gave at leve,
det er op til os selv at leve det til fulde “
Voltaire

Der er mange meninger vedr. kirkens liv og vækst,
så der kan nemt blive brug for et ’politisk kompromis’ – her er det vigtigt, at tingene bliver ordentligt belyst og gode beslutninger bliver taget i fælleskab, for - som Winston Churchill siger:
Kritik er let, præstationer er svære!
Jeg har, gennem de sidste 3 år, fået et endnu bedre kendskab til kirken - som arbejdsplads, men også fået større tilhørsforhold til kirken som helhed,
det gælder både som bruger og som medlem af MR.
Jeg synes, det har været en spændende og lærerig
periode, hvor jeg har udbygget min indsigt i den
kristne tro, både på det personlige og åndelige plan.
Jeg vil gerne fortsætte endnu en periode og hilser
nye kollegaer velkommen i det nye MR til en spændende periode ’’.
Anker Juul Strøm

Stolthed

Demokrati

Glæde

Kulturarv
Kirkelige Medbestemmelse
aktiviteter
Budgetter/økonomi Arbejds
giver
Indflydelse
Lokal kirke
Fælles
Kirkegårde Socialt arbejde
ansvar
,, Indflydelse og medbestemmelse i den
lokale folkekirke og
hvad den kan her hos
os.- Aktiv indsats i
Danmarks mest lokale demokrati til
gavn for Læsø kirker. - Gennemførelse af Læsø Kirkers
mange aktiviteter, fylder mig med stolthed. - Glæde og stolthed ved Læsøs smukke gamle kirker
og istandsættelse af dem. - Fælles ansvar for administration af budget- og økonomistyring, bygninger og kirkegårde, kirkens sociale arbejde og
varetagelse af arbejdsgiverrollen’’.
Bodil Kessler
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Med David i Kenya
For præcis tre år siden stod jeg på NLAI (New
Life Africa International) skolen på øverste etage og kiggede ned på glade kenyanske legende børn på det støvede område mellem skole, børnehjem og kirke. I baggrunden var det nye drengehjem ved at blive bygget.

også de fattige kår som børnene kommer fra.

DSS

Vi besøgte en kæmpe losseplads, hvor familier
bor og hver dag vader rundt i flere meter høje
dynger af skrald for at finde mad og elektronik,
de kan sælge.

DSS

Et halvt år tidligere stod jeg ude på Læreruddannelsen i Aalborg. Jeg studerede på den internationale
linje, hvor der er et krav om enten at tage et halvt
års skolegang på et universitet i udlandet, eller at
tage den 2. praktikperiode på seks uger i udlandet.
Muligheden for at komme til Kenya opstod efter en
snak med Christian, som ligeledes var internationalt studerende. Hans forældre Susanne Lønsman
Larsen og Johannes Christian Larsen havde tidligere besøgt NLAI og gav os kontakten til Susanne og Leif.
5. januar rejste vi afsted mod Nairobi, og derfra
kørte vi nogle timer nordvest, før vi ankom til Nakuru. Vi blev indlogeret på et lille værelse hos vores nye afrikanske mor, Florence. Med tasken fyldt
op med shorts, var vi klar til at nyde sol og varme,
men faktisk skulle vi hver dag møde op i lange
bukser på skolen. Det viste sig at være ret hårdt
ved middagstid.
De kenyanske børn tog imod os med krammere
fra første sekund, og var generelt utroligt taknemmelige for alt, hvad de har og elsker at få besøg.
Lærerne var også meget gæstfrie og hjælpsomme,
da vi skulle finde os tilrette i starten. Vi så både
succeshistorierne fra skoler og børnehjem, men
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Lærerlivet er lidt anderledes end herhjemme. Vi
blev smidt direkte ud i undervisningen og fungerede mere som vikarer end praktikanter. Klasserne
består af 40-50 elever, der sidder to-tre på hver lille bænk og kigger op mod tavlen og de to “ blege
drenge”, som ingen hjælp har bortset fra en bog
og et stykke gammeldags kridt.
Ofte var vi alene i hver sin klasse, men alligevel var
eleverne oftest mere rolige end de danske, trods
den store forskel på antallet. De fattige børn har
ikke andre muligheder i livet end at passe sin skolegang, få gode karakterer og altid gøre sit bedste for på et tidspunkt at få et fast arbejde - noget
deres forældre ikke har kunnet.
Især sport og musik interesserede kenyanerne, der altid er meget aktive. Vi blev inviteret (fortsættes s. 12)

En sund sjæl i et sundt legeme

Døb dem og lær dem!

- Det var Jesu ord til sine disciple.
I middelalderen, hvor de fysiske anstrengelser
for at opretholde livet var store, byggede man
kirker til den åndelige fordybelse. Senere var
kristendommen drivkraften bag opbygningen
af hele skolevæsenet; det var vigtigt at lære at
læse, så man kunne læse i bibelen.

ne om søndagen, og hvad man ikke kunne. Fodboldkampe i kirketiden var ikke acceptabelt, og
der var meget skelnen mellem det åndelige og
det verdslige.

I dag er det ikke så fysisk krævende at skaffe
føden, så nu bygger vi idrætsanlæg til fysiske
udfoldelser, og kristendommen er ikke længere
drivkraften, når vi bygger skoler - i dag er det
oplysning, vi satser på. Det er som om, vi bilder
os ind, at der er en videnskabelig forklaring på
alt, så når vi bliver oplyste nok, kan vi kontrollere
al ting selv. Vi fokuserer så meget på, hvor vigtig den fysiske sundhed er, at vi nemt kommer
til at glemme den åndelige sundhed, som oplæring er en stor del af.
Da jeg var barn, gik jeg i den hellige almindelige
folkeskole, hvor vi lærte at læse, skrive og regne. Vi havde også historie og geografi, men det
fag, der fyldte mest, var bibelhistorie. Vi sang
morgensang hver dag helt fra de små klasser,
og da vi blev større, havde vi salmevers for hver
dag, som vi skulle lære udenad. En vigtig bog
var Luthers lille katekismus, som indførte os i
kristendommens grundbegreber, og læreren genfortalte mange af bibelens beretninger. Sognepræsten var født formand for skolekommissionen
og overhørte os til eksamen.
Om søndagen gik vi i søndagsskole og var også tit med mor og far i kirke, så oplæringen var
meget grundig. På et tidspunkt syntes jeg, oplæringen var blevet for grundig; jeg skulle have
udtalt: ”Det ku I li´! Først skal vi sidde nede i
søndagsskolen i to timer om formiddagen og så
oppe i kirken i tre timer om eftermiddagen”, det
gjorde vi ikke, men det var sådan, det føltes.
Det tredje bud: ”Kom hviledagen i hu at du
holder den hellig” var en stor realitet den gang.
Der var store diskussioner om, hvad man kun-

GNH

Jeg er ikke helt sikker på, at vi fik fortalt hele
meningen med det tredje bud dengang. Vi fik at
vide, at holde hviledagen hellig betød, at vi skulle gå i kirke; men buddet handler om mere end
det, Herren kender sine skabninger og ved, at vi
har behov for en hviledag, så vi ikke bare knokler, til vi styrter. Den oplæring vi fik i skolen, var
et godt fundament, for den tro vi er døbt ind i.
Jeg havde en onkel der blev kaldt idræts- eller
fodboldpræsten - vist nok fordi han spillede på
A. B.s førstedivisionshold i fodbold, da han gik
på universitetet og senere rejste landet tyndt og
talte ved idrætsarrangementer og stævner over
emnet: ”En sund sjæl i et sundt legeme.” Han var
efterspurgt, for dengang var der mange præster,
der ikke kom i idrætsforeningerne; de havde den
opfattelse, at forkyndelsen ikke hørte hjemme
der. Hvis der var nogle, der ville høre guds ord,
måtte de søge kirken eller missionshuset. —>
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….. fortsættelser

Det er som om, vi mennesker har svært ved at
rumme helheden og finde balancen mellem det,
vi selv kan kontrollere, og det vi ingen indflydelse har på; det er svært at forstå, at vi ikke skal
vælge! Både den fysiske og den åndelige sundhed er nødvendige, hvis vi skal leve et trygt liv.
Der er mange ting, vi selv har indflydelse på,
men der er også ting, som vi ingen indflydelse
har på, ting vi kun kan forholde os til. Hvis vi
har bildt os selv ind, at vi kan klare alting selv,
bryder vores tilværelse sammen, når vi møder
den kendsgerning, at det kan vi ikke alligevel.
Den balance, der er nødvendig mellem det, vi
selv kan klare, og det vi kun kan forholde os
til, kan vi ikke klare på egen hånd, vi må holde
os til noget, der er større end os selv, noget vi
kan stole på, der ligger uden for os selv, som
vi kan tro på, selv om vi ikke kan forstå det.

(fortsat fra side 10 - med David i Kenya)

med til fodbold med børnehjemmet og var ude at
se det lokale rugbyhold spille et par gange. Der
var også talentshow, hvor eleverne fra skolen viste
flotte opvisninger med dans og musik frem for alle
os andre. Det foregik inde i kirken, der ofte blev
brugt som samlingspunkt for arrangementer og til
frokosten. Det var forventet, at vi kom i kirken hver
søndag, og helt normalt at gudstjenesten tog mere end
et par timer med massevis af storslået sang og spil.
I løbet af de seks uger vi havde i Kenya, oplevede
vi også det eventyr, vi havde håbet på at finde dernede. Vi så fantastiske vandfald, krydsede ækvator
og drog ud på Masai-sletten for at lede efter “The
Big Five”, der består af løven, leoparden, elefanten,
kafferbøflen og det sorte næsehorn. Sidstnævnte så
vi aldrig. Ved Masai Mara mødte vi også det nomadiske stammefolk masaierne, der dansede for os
og bød os indenfor i deres små lerhytter.

Det er her troen på det kristne evangelium kan
lede os, ikke så vi bliver skånet for livets hårde sider, men så vi får kræfter til at klare også
det ubegribelige, der møder os.
Da jeg var medlem af menighedsrådet første
gang for mange år siden, husker jeg især et møde, hvor biskop Erik Jensen deltog, vi drøftede
fornyelse af gudstjenesten. Erik Jensens konklusion var, at det skulle vi være meget forsigtige
med, for som han sagde, der er tider, hvor der er
mange, der søger troen og tider, hvor der er få.
Derfor er det vigtigt, at kirken hviler på et solidt
evangelisk grundlag, for ellers bliver de, der
søger troen nemt ofre for alle mulige sværmeriske retninger. Det er en udfordring, kirken fortsat har; i dag er der så mange tilbud på frelse
af både legeme og sjæl, at det er helt uoverskueligt. Derfor er det i dag vigtigere end nogensinde, at kirken hviler på et solidt evangelisk grundlag, så de, der søger troen på det kristne evangelium ikke bliver vildledt, men får den forkyndelse og oplæring som kun troen på det kristne
evangelium kan give os.
Olav Juul
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De søde små afrikanske børn havde ingenting,
intet andet end deres drømme og fantasi.
Nu har rigtig mange fået et godt liv på NLAI og
endda fået store drømme opfyldt som f.eks. at se
Premier League fodbold på Stamford Bridge i London. Det drømte jeg selv om for tre år siden.
Drømme bliver til virkelighed på NLAI!
David Stoklund Strøm

Flittige hænder
Arrangementsudvalget, der i næste måned kan fejre
15 års jubilæum, er stadig super aktivt. Her sidder
i dag 13 medlemmer, formanden inklusive, og der
er altid plads til flere, hvis man skulle være interesseret i et
frivilligt og interessant arbejde.
Da Østerby, Byrum og Vesterø menighedsråd i 2004 blev sammenlagt til et fælles MR for hele øen, skete der mærkbare ændringer med større og flere opgaver til de daværende ni medlemmer. Det indebar blandt andet, at man efterspurgte frivillige
hjælpere og flittige hænder til et koncertudvalg og et arrangementsudvalg. Udvalg, der tilsammen står for den væsentligste del af menighedsrådets kulturelle tilbud.
Et arrangementsudvalgsmedlem brygger ikke alene kaffe og bager kager, selv om det er en primær og hyggelig del af det hele. Man er tillige med til at planlægge
diverse arrangementer såsom foredragsaftener i ”Kirkensgaard”, ”Filmkræs” i biografsalen, de fire til fem årlige sogneeftermiddage på ”Plejehjemmet” og årets sogneudflugt.
Der er således altid brug for nye ideer og nye input, og alle
har en vigtig røst og en vigtig stemme. Her trives demokratiet på højt plan, når medlemmerne mødes omkring bordet
for at tilrettelægge de kommende måneders arrangementer,
og det er både fornøjeligt og givtigt for den enkelte. Det er
lige før, det er et must at være en del af dette fællesskab,
og at man først holder, når sygdom banker på.
Birgit Sørensen, Ragnhild Christensen, Lillian Haaber,
Helen Jensen, Lilli Jensen og Bodil Kessler har således
været med fra start i april 2005 og Bodil og Helen hele vejen
som udvalgets formand og sekretær. Resten af holdet, Margit
Just, Inger Bondesen, Birgit Stoklund, Lisbeth Waaentz og
Kirsten Melchjorsen har fra to til ti år med i bagagen.
Birgit Farrugia deltager i planlægning og valg af film til
Filmkræs-arrangementerne, og Eva Bernhagen er som
sognepræst selvskrevet medlem.
KM
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En maestro i den
Har man bemærket, at der
sniger sig lidt jazz, blues og
samba rytmer ind i vore kirker, når Læsøs organist-vikar
styrer tangenterne, er det helt
korrekt. For Mogens Jensen
har i den grad været pioner
indenfor den rytmiske kirkemusik og har i mange år været med til at sætte Hasseris
kirke i Aalborg på danmarkskortet ved at udvikle og bidrage med en mangfoldighed af ny musik ved gudstjenester og koncerter.
Vi møder ham i kirken, hvor
han har sat store aftryk som
organist og musikalsk leder i
snart tre årtier. For nogle år
siden begyndte hans hørelse
imidlertid at svigte og tonerne at forsvinde lidt efter lidt
– og i foråret 2017 måtte han
sige farvel til en lysende karriere på grund af stærk svækket hørelse. Det var samtidig
et farvel til visions – og initiativrige kollegaer, til præster,
musikere, kormedlemmer og
menighedsråd, der gennem årene ønskede en udstrakt brug
af nye salmer og ny kirkemusik som supplement til den
store, gamle og rige traditionsmusik. Mogens præsenterer os for nogle af disse kollegaer, og vi fornemmer den
dejlige varme tone, der er
imellem dem.
Dette farvel var et kæmpeslag
– ja, en menneskelig deroute, for hvad skulle en mand,
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hvis hele liv var viet til musikken, nu gøre, en mand der på
sin karrieres højeste var oppe på 230 %, da man udregnede hans stilling i en kirke
med et musikliv, der bare voksede og voksede med en initiativrig ekspansion i såvel
menighedsliv som gudstjenesteliv. En mand, der sammen med sit musikalske hold
havde alt, hvad man kunne
ønske sig af lydanlæg, flygler og andre instrumenter i en
kirke med fremsynede folk
– og som fra 2005 kom til at
opleve endnu et privilegium
med en ændring af musikstrukturen til en ekstra organist, fem uddannede sangere
og på instrumentalfronten to
prof. musikere, hvilket gjorde,
at han nu også fik lidt mere
tid til sin egen lille familie.
”Mine fimrehår i øret er
knækket, og den endelige lægelige konklusion var: Det er
ikke dit orgel, der er gået i
stykker. Det er dit øre”,
fortæller Mogens. Afskeden
blev tung, i et år holdt han sig
helt væk fra Hasseris kirke, og
det har mentalt været en smertefuld tid at komme igennem.
Men lyset i tunnelen bliver til
stadighed større, den gamle
Beethoven, som i år skal fejres med et 250 års jubilæum,
kunne stadig komponere,
selvom han var døv, og også
Mogens er hundrede på endnu. Det får vi en forsmag på,
da han sætter sig til orglet
med de tre manualer og 33
stemmer og for fuld udblæsning spiller noget af Bachs

Toccota og Fuga i d-moll,
– og han imponerer stadig,
” for det sidder jo i fingrene
og fødderne ”, siger han med
et lunt smil.

GNH

Mogens, der kom til verden
GNH
med et par musiske forældre
i et Indre Missionsk miljø i
Frederikshavn, er velsignet
med megen musisk talent og
skabertrang. Som barn var
han med sin mor og far, når
de spillede klaver og kontrabas til diverse møder; selv begyndte han også ret tidligt
at prøve kræfter med pianoet
og kornetten. Men der skete
først for alvor noget, da han
med familien flyttede til
Skalborg, og den 13 årige
knægt var så heldig at kunne
få klavertimer hos deres nabo. Mogens var henrykt for
sine lørdagsundervisninger
og var ikke i tvivl. Fra nu af
skulle hans fremtid være den
klassiske musik, og fire år senere kunne naboen, organist
Paul Rudolph, føre ham til
optagelsesprøven på musikkonservatoriet. Han bestod og
blev efter syv års studier færdiguddannet som diplomek-

rytmiske kirkemusiksig Gud
samineret organist og kantor.
Han var da 24 år, gift med
slagtermester Aaens barnebarn, Helle, der gik i sin morfars fodspor og hvis forældre,
Bente og Andreas Petersen,
dengang bestyrede Østerby
Sømandshjem. Mogens og
Helle boede med en håndfuld
andre unge i et kollektiv, et
gammelt hus fra 1942 i et
bedsteborgerligt kvarter.
Måske lidt flippede af udseende og væremåde i forhold
til gadens øvrige beboere.
De blev i hvert fald ved indflytningen konfronteret med
et: ”Holder I også geder”.
En dejlig tid med ungdommens kådhed og gå på mod,
og dagen før sin afsluttende
eksamen på konservatoriet
nåede han også lige at være til
samtale med menighedsrådet
i Hasseris kirke og blev indstillet som nr. 1 med udsigt til
ansættelse, hvis han bestod.
Vi rykker igen frem til nutiden, til Mogens` virkelige
hjemmebane, musikstuen i
hans elskede kolonihavehus
med idyllisk udsigt til mergelgravsøen med siv og fugleliv. Her fortæller han om
sit 57-årige liv på godt og
ondt, deler ud af sine filosofiske tanker og refleksioner
og tager os med på rejse i sit
skabende univers.
Ved hans side står det elektriske klaver, som han bruger
til at vise os nogle af de ryt-

miske kompositioner, som
han har bedrevet og giver eksempler på, hvad det vil sige
at få musikken helt ud over
kanten. Smukt og gribende,
lystigt og livligt lader han tonerne fortælle og tager ind
imellem harmonikaen i brug,
for den egner sig særlig godt
til sambarytmer. På bordet
foran os ligger der en række
cd`er, der giver os et indtryk
af, hvor stor en musikalsk
gave, de professionelle folk
fra Hasseris Kirke har givet
via deres rytmiske musik.
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Mogens har været primus
motor i det hele, også i 1991
hvor han oprettede Musikforlaget Melodia i hjemmet på
Vester Fælledvej.
Der var nok at tage fat på for
den nyuddannede organist, da
han i 1988 besatte sin første
stilling i Hasseris kirke, der

havde småflirtet lidt med det
rytmiske. Men det havde Mogens heldigvis også; for selvom han havde brugt mange år
til at kunne mestre den klassiske kirkemusik, som han har
stor respekt for, var der en oplevelse af, at der var noget,
traditionens musik ikke kan,
i hvert fald ikke alene. – Den
kan ikke magte at give fyldestgørende svar og udtryksrum for de nyere generationer, fordi samfundet og menneskers livsvilkår konstant
er i forandring. Jeg tror heller ikke, at det er tilfældigt, at
jazz, blues, gospel og rock
kom ind over i 1900-tallet.
Hverken den klassiske musik, folkemusikken eller middelalderviser kunne rumme
det hele. Der må have været
en årsag til, at mennesket søgte nye veje. Elvis, Beatles,
Bob Dylan, Duke Ellington,
Leonard Cohen, Miles Davis
og Kim Larsen, de og mange
andre har været med til at give et fælles sprog. De rytmiske udtryksformer er kommet
for at blive, det er virkeligheden, og den må man som
kirke også løbende forholde
sig til, når der tales om kommunikation.
De store gamle salmedigtere
kan af naturlige årsager heller ikke sætte ord på det 20
og 21. århundredes oplevelse
af smerte og afmagt. De havde jo ikke oplevet bivirkningerne af industrialiseringens
indtog, 1. og 2. verdenskrig,
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- der åbner menneskesind
værditab, individualiseringen, sekulariseringen, og hvorledes andre religioner og tænkemåder i dag præger vores samfund. De gamle salmer kommer også til kort ved, hvordan mange
i dag udtrykker begreber som glæde, livslyst,
mod og håb gennem sang og musik. Selv det
flotteste orgelpræludium rækker ikke til. Der
er tale om en ændring i sprog og erfaringsverdener i forhold til tiden og samfundet, og her
har vi ligeledes som kirke et ansvar: Vi skal
lytte, forsøge at sætte ord på, give toner og være med til at skabe et fællesrum, siger Mogens.
Med hensyn til et fælles rum er begrebet relation ikke til at komme uden om. Uden relationer giver gudstjenesten ikke nogen mening, og
for at kunne finde sammen, må man have et
”fælles sprog” – ikke mindst i fællessangen,
som er en vigtig bærende kraft, og uden den
ville vores gudstjenesteform af i dag kort sagt
bryde sammen.
Det var netop denne relation, Mogens ønskede
at skabe: at møde mennesker, at åbne sindene
og skabe kontakt, og han refererer gerne til
norske Bjørn Eidsvågs plade ”Bagerste bænk”
– om hvordan det er som en anden Nikodemus at sidde på bagerste bænk og ikke forstå,

GNH
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hvad der bliver sagt – og ikke mindst ikke at
føle sig i, eller ramt af, det kirkelige sprogs
indforståethed, inklusiv en nærmest enevældig
dominans af traditionens musikalske udtryk
og klange.
Noget af det, man gjorde for at møde mennesker i øjenhøjde, var at ændre korets placering
i kirkerummet. Vi havde talt om, at det egentlig var noget underligt noget, at kirkekoret stod
og ”sang folk ind i nakken” oppe fra pulpituret. Og med de nye tekster og de mere og direkte jazzede valsetoner, vi brugte, virkede det
endnu mere underligt. Det rygtedes, at der skete noget ”mærkeligt” ude i Hasseris kirke, og
vi blev kirkekoret, der brød pulpiturvældet.
For 30 år siden var meget af det, vi satte i gang,
bestemt grænseoverskridende – men det føltes rigtigt, og det var på ingen måde noget ønske om at ”skrotte traditionen”, men at udvide udtryksfeltet. Men hvad var det egentlig,
jeg var med til at sætte i gang. Hvilken betydning havde det, jeg gjorde og udfyldte jeg min
plads? Opgavernes alvor gik langsomt mere
og mere op for mig. Mennesker kom jo for at
få fyldt op, nogen gange nærmest som et tavst
skrig ”Giv mig noget”. Jeg mærkede min del EH

og får kontakt
af ansvaret, og det føltes på en gang tungt og
på samme tid spændende. Det var ikke ligegyldigt, hvilke toner jeg spillede og hvilke
tekster, vi sang. Vi gjorde en forskel, hvad enten vi ville det eller ej. Også ved de mange begravelser, hvor ikke to er ens. Jeg spurgte mig
selv, om det jeg gjorde, blev gjort for min egen
skyld eller for andres skyld. Jeg tror, det er umuligt at skille tingene ad, siger han.
For Mogens har meget ændret sig, men han håber snart at kunne komme i gang med at skrive og komponere igen. I sine mørke stunder
- og særligt da han som ung studerende var
ved at miste fodfæste i sin Gudstro - fandt
han trøst i Grundtvigs “ Sov sødt, barnlille ”.
– Men samtidig havde jeg oplevelsen af, at
den ikke udtrykte det hele. Den mangler det
kropslige, nøgne udtryk for smerten, lidelsen
og for den sags skyld den afklædte kærlighed,
som jeg personligt bedre har kunnet finde i
direkte form og udtryk i den rytmiske musik
og nyere tekster.

I sine egne salmer omsætter Mogens store
følelser til noget, vi alle forstår – som
”Med et blev alt så stille”, et farvel-digt til
et kært menneske. Selv holder han mest af
”Tænk, du er til”. Den har været afprøvet
mange gange – og med stor glæde og ros.
– Den er skrevet til pinsedag, men jeg holder
af at skrive i flere lag – sætte ord og toner på,
så salmen netop kan ramme bredt. Som ofte
før, siger Mogens, har Helle været min inspirationskilde i billeddannelsen. Tænk, at hun
har holdt sammen med mig i snart 37 år – i
med og modgang. Og sådan har jeg det også
med Helligånden. Jeg tror, den ånd er hos mig
– i mig. Og heldigvis, for jeg kan ikke klare
livet alene.

Tænk, du er til! Du er her
Med åndedræt. Du er her
Usigelig, utænkelig,
du smelter min mistænksomhed
Du er her!
Da alt var tungt. Du var her
Da mørket kom. Du var her
Jeg brød et bånd, og faldt så hårdt,
min sjæl var fej, mit ord så koldt.
Du var her!
Hva’ det der gør at du griber mig?
- at du ser mine tanker?
Fortæl mig endnu engang hvorfor
at du er her!
Når det blir’ nat, så bliv her!
Den sidste nat, o bliv her!
og pust igen dit ånde-sus
fra himlens lyse sommerhus!
- hold min hånd igen!
min følgesvend.
Ja, blæs igen din varme vind
til selve nerven i mit sind!
Og lov mig det:
Du er her!
Tænk, du er til! Du er her
Med åndedræt. Du er her.
Usigeligt, utænkeligt:
Du smelter min mismodighed!
Og du lover mig: du er her!
Igen jeg mærker himmelvind,
som solens kys på barnekind.
Du er her!
Jeg takker dig.
Du er her!
Mogens Jensen 2010
Tænk du er til!
Vokal: Margrete Grarup
Piano: Mogens Jensen

Kirsten Melchjorsen
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Læsø Kirker

Sognekalender
DATO:

STED:

HVAD & HVEM:

5/3 torsdag

Læsø
Plejehjem

”Fra kostald til kirke” En farverig, munter og livlig tur
gennem barndommens land, fra en tid som mange af os
kender til fra livet på landet i 70’er og 80’erne på hhv. Sydsjælland og Trekantsområdet. Billeder og fortælling
v/præst Henrik Bang- Møller, Vrå- Em sogne.

10/3 tirsdag
Sømandskreds
19.30

Østerby
Missionshus

Sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby er gæstetaler v/mødet og fortæller nyt fra søens folk.
Samvær og kaffebord.

11/3 onsdag
Taizé-andagt
16.30 - 17.15

Byrum
Kirke

Trænger du til ro og eftertanke er den stemningsfyldte Taizé-andagt et smukt pusterum, opbygget over en gentagelse af sange ledsaget af klaver og korte bibellæsninger,
bøn og stilhed

11/3 onsdag
FilmKræs
19.30

Læsø BIO

“ Philomena” - fødte som teenager en søn i Irland, men den katolske kirke tvang hende til at bortadoptere drengen. Efter, i al hemmelighed, at have søgt forgæves efter sønnen i 50 år får Philomena hjælp af den barske og erfarne journalist Martin Sixsmith og
sammen udgør de et umage makkerpar, på jagt efter en nu voksen
mand, kun kendt som baby Anthony.
En dannelsesrejse fuld af kontraster, humor og finurlige samtaler,
om livets store spørgsmål. Stephen Freas humoristiske og bevægende drama Philomena har Judi Dench og Steve Coogan i
hovedrollerne og er baseret på Martin Sixsmiths bog 'The Lost
Child of Philomena Lee'.

17/3 tirsdag
MR-møde
19.00

Sognehuset
Kirkensgaard

Menighedsrådet v/Læsø Kirker har offentligt møde
vedr. i forvejen udsendte dagsorden.

25/3 onsdag
Kvinde,
Krop og Kirke
19-21

Byrum
Kirke

Et tilbud om kvindelig styrketræning, både fysisk og åndeligt, hvor der er plads til dig, som du er. - Foregår i Byrum
kirkes rum og der arbejdes med bøn, læsning fra Biblen og
Taizé-sange som transformeres til en bevægelsesmeditation.

26/3 torsdag
Kirke i
Børnehøjde
17-18.30

Byrum
Kirke &
Sognehuset
Kirkensgaard

Kort sanselig gudstjeneste for børn med mulighed for fællesspisning efterfølgende og Krea-tid - “ Marthas hjørne”
Tilmelding til spisning anbefales. kontakt.tlf: 24976434

tilmelding
v/spisning

’Værn og offer’

Se mere: http://laesoekirker.dk/aktiviteter/boern

Sogneeftermiddag

14.30 - 16.30

26/3 torsdag
Koncert
19.30

“ Philomena”

Byrum
Kirke

Orgelkoncert m/Kasper Køhl Jensen. Aftenens største
komposition bliver en triosonate af J.S. Bach. Derudover
skal vi opleve de tre franske komponister Alexandre Guilmant, Léon Boëllmann og Marcel Dupré og synge et par
smukke fællessange af guldalderens mest kendte komponist
C.E.F. Weyse. Efter koncerten vil der være mulighed for at
få en hyggelig og afslappet snak med vores organist om
aftenens klassiske toner over et glas hvidvin og snacks i
”Kirkensgaard”.

Sognehuset
Kirkensgaard

Er du interesseret i at høre, hvad Læsø Kirkers Menighedspleje beskæftiger sig med, er det muligt på Årsmødet med
generalforsamling. Dagsorden for Årsmødet fremlægges i
øens 3 Kirker, 2 uger uger før Årsmødet. Evt. forslag til behandling på Årsmødet sendes skriftligt til Jørgen Toftlund
mjtoftlund@gmail.com senest 8 dage før Årsmødet

Entre: Gratis

31/3 tirsdag
Årsmøde i
Menighedsplejen
19.30
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Spisning: voksen 30,- kr. Barn/konfirmand 20,- kr.
- Dog max familiepris på 100,- kr.

Læsø Kirker

Sognekalender
DATO:

STED:

HVAD & HVEM:

1/4 onsdag

Sognehuset
Kirkensgaard

”Keltisk spiritualitet” Iona er en lille ø i De indre Hebrider,
øst for Skotland, hvor munken Columba - sammen med 12
andre irske munke - ankom i en lille skindbåd i år 563. De
grundlagde en kirke og et kloster, hvorfra kristendommen
spredtes til Scotland. I ord og billeder tager Finn Feilan, præsten fra Klitmøller, os med til Iona, som den er i dag.
”Sindsro og samfundsglæde” Er du træt - af kun at høre
om økonomiske, politiske og samfundsmæssige kriser?
Videnskabsjournalist Tor Nørretranders “træner dit blik” på
alt det, vi har at være taknemmelige for og nemt glemmer i
hverdagen, hør om fællesskaber, nærhed og mening.

Sogneaften

19.30

7/4 tirsdag
Foredrag
& Debat
19.30 - 22.00

Læsø
Skoles
Samlingssal

- arrangementet er et “tværforenings-samarbejde”

8/4 onsdag
Taizé-andagt
16.30 - 17.15

Byrum
Kirke

Trænger du til ro og eftertanke er den stemningsfyldte Taizé-andagt et smukt pusterum, opbygget over en gentagelse af sange ledsaget af klaver og korte bibellæsninger,
bøn og stilhed

8/4 onsdag
Koncert
20.00

Byrum
Kirke

Signe Svendsen – Solo. Nærværende sange og en sangerinde helt i topklasse. Signe Svendsen kan noget med følelser og er som få i stand til at synge sange om det, der virkelig betyder noget: fællesskab, nærvær, medmenneskelighed
og relationer. Hun formår at røre og underholde publikum
på samme tid og er med sin stærke stemme og helt særlige
nærvær en koncertoplevelse ud over det sædvanlige

Entre: kr.
150,-

En lille pige stikker sin hånd ud af bilvinduet. Hun giver slip på
noget blåt slikpapir. Bilen suser afsted på forskellige veje. Så går
det galt. Egentlig ikke specielt dramatisk, men der er en særlig
stemning, både drømmende og realistisk som en grå regnfuld mandag. Bilen kører ind i et træ. Pigen og hendes far, en berømt komponist, dør. Den overlevende mor og hustru, Julie (Juliette Binoche), er kvæstet, men kommer sig hurtigt over sine ydre skader.
Et sorgfyldt liv begynder. Farven blå sniger sig ind og Julie flytter fra familiehjemmet og isolerer sig i Paris. Hun vil ikke have
noget med andre mennesker og deres fællesskaber at gøre.

15/4 onsdag
FilmKræs
19.30

Læsø BIO

21/4 tirsdag
Kvinde
Krop og Kirke
19 - 21

Byrum
Kirke

Et tilbud om kvindelig styrketræning, både fysisk og åndeligt, hvor der er plads til dig, som du er. - Foregår i Byrum
kirkes rum og der arbejdes med bøn, læsning fra Biblen og
Taizé-sange som transformeres til en bevægelsesmeditation.

21/4 tirsdag
Fælles
om sangen
19.30 - 21

Sognehuset
Kirkensgaard

"Ønskekoncert" hvor der kan vælges fra: salmebogen,
100 salmer og højskolesangbogen. Temaet er forårets sange
- men andet er også velkomment. Der er lagt op til hyggeligt
samvær med sangglæde og fællessang som omdrejningspunkt, når organist Kasper Køhl Jensen sætter sig til klaveret.

28/4 tirsdag
MR - møde
19.00

Sognehuset
Kirkensgaard

Menighedsrådet v/Læsø Kirker har offentligt møde vedr. i
forvejen udsendte dagsorden.

30/4 torsdag
Kirke
i Børnehøjde
17 -18.30

Byrum
Kirke &
Sognehuset
Kirkensgaard

Kort sanselig gudstjeneste for børn med mulighed for fællesspisning efterfølgende og Krea-tid - “ Marthas hjørne”
Tilmelding til spisning anbefales. kontakt.tlf: 24976434
Se mere: http://laesoekirker.dk/aktiviteter/boern

tilmelding
v/spisning

’ Overraskelser’

“ Blå “
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Læsø Kirker

Sognekalender
DATO:
5/5 tirsdag
Befrielses
- aftensang
20.00

STED:
Byrum
Kirke &
Sognehuset
Kirkensgaard

HVAD & HVEM:
Og det var forår og Danmark frit…I år er det 75 året for

12/5 tirsdag
Orienteringsmøde - valg 2020
19.00
13/5 onsdag
Taizé-andagt
16.30 - 17.15

Sognehuset
Kirkensgaard

Offentligt orienteringsmøde og menighedsmøde:
menighedsrådet orienterer om sit arbejde, datoer og regler
for valgforsamlingen og valget.
Se endvidere s.

Byrum
Kirke

Trænger du til ro og eftertanke er den stemningsfyldte Taizéandagt et smukt pusterum, opbygget over en gentagelse af sange
ledsaget af klaver og korte bibellæsninger, bøn og stilhed.

14/5 torsdag
Sogneaften
19.30

Sognehuset
Kirkensgaard

”At arbejde med indsatte ”
- hør Sognepræst Ulrik Mårup Iversen fortælle om sit
arbejde som fængselspræst med de indsatte i
Statsfængslet Kragskovhede.

14 - 16/5
tors - fredag
Naturmøde

Hirtshals
Fyr

Solnedgangsandagt - i forbindelse med Naturmødet invi-

Danmarks befrielse. Det markeres med stemningsfuld aften-sang,
vi hører digte, mindes mennesker der gav deres liv i kamp for friheden, synger fællessange samt lytter til Strengekoret. Senere
fortæller lokale om livet på Læsø - under besættelsen.

terer Folkekirken til at nyde aftenstemningen ved Hirtshals Fyr.
Torsdag har Læsø’s sognepræst Eva Bernhagen andagten - er
du på fastlandet så læg din vej forbi.

19/5 tirsdag
Byrum
Kvinde,
Kirke
Krop og Kirke
19 - 21

Et tilbud om kvindelig styrketræning, både fysisk og åndeligt, hvor der er plads til dig, som du er. - Foregår i Byrum
kirkes rum og der arbejdes med bøn, læsning fra Biblen og
Taizé-sange som transformeres til en bevægelsesmeditation.

25/5 mandag
MR - møde
19.00

Sognehuset
Kirkensgaard

Menighedsrådet v/Læsø Kirker har offentligt møde vedr.
i forvejen udsendte dagsorden.

28/5 torsdag
Kirke
i Børnehøjde
17 -18.30

Byrum
Kirke &
Sognehuset
Kirkensgaard

Kort sanselig gudstjeneste for børn med mulighed for fællesspisning efterfølgende og Krea-tid - “ Marthas hjørne”
Tilmelding til spisning anbefales. kontakt.tlf: 24976434
Se mere: http://laesoekirker.dk/aktiviteter/boern

tilmelding
v/spisning

’ Pinse ’

Byrum
Kirke

Trænger du til ro og eftertanke er den stemningsfyldte Taizé-andagt et smukt pusterum, opbygget over en gentagelse af sange
ledsaget af klaver og korte bibellæsninger, bøn og stilhed

16/6 tirsdag
Byrum
Kvinde
Kirke
Krop og Kirke
19 - 21

Et tilbud om kvindelig styrketræning, både fysisk og åndeligt, hvor der er plads til dig, som du er. - Foregår i Byrum
kirkes rum og der arbejdes med bøn, læsning fra Biblen og
Taizé-sange som transformeres til en bevægelsesmeditation.

23/6 tirsdag
Koncert
19.30

Byrum
Kirke

Vi fejrer midsommeraften med masser af sang og dejlige
sommertoner og præsenterer en bred vifte af øens egne
solister og musikere. (Se endeligt program i Læsø Posten).

25/6 torsdag
Kirke
i Børnehøjde
17 -18.30

Byrum
Kirke &
Sognehuset
Kirkensgaard

Kort sanselig gudstjeneste for børn med mulighed for fællesspisning efterfølgende og Krea-tid - “ Marthas hjørne”
Tilmelding til spisning anbefales. kontakt.tlf: 24976434
Se mere: http://laesoekirker.dk/aktiviteter/boern

10/6 onsdag
Taizé-andagt
16.30 - 17.15

tilmelding
v/spisning

25/6 torsdag
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’ Far ’

Sognehuset

Kirkensgaard

Menighedsrådet v/Læsø Kirker har offentligt møde

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 Påskedag - 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

Julehjælp - Tak for støtten
Læsø Kirkers Menighedspleje takker for den økonomiske støtte, vi har
modtaget fra indsamlingerne i Læsø Kirker.
Julehjælpen på Læsø var i 2019 atter en meget positiv oplevelse.
Alle ansøgere fik glæde af julehjælp, som bestod af naturalier
og økonomisk hjælp, uddelt efter Menighedsplejens vurdering.
Sikkert er det, at Læsø Kirkers menighedspleje også i 2020 ønsker at tilbyde
julehjælp. Hermed tusinde tak til alle vore givere der gør dette muligt, tak!

Faste aktiviteter

- se også side xxx

• Babysalmesang for 0-2-årige samt Englebixen - kirkens musikalske tilbud for ca. 0-7-årige i
Byrum kirke og sognehuset. Kirke i Børnehøjde - sidste torsdag i måneden 17-18.30 - istedet for
Englebixen - Børnevenlig gudstjeneste med mulighed for fællesspisning voksen 30,- kr. barn/konfirmand
20,- kr. dog familiepris på max 100,- kr. tilmelding anbefales senest på dagen kl. 12.00 til kordegn
Grethe: SMS/ring 24976434 eller mail: gnh@laesoekirker.dk eller kom alligevel!
• Fredagsklub for børn fra 4 år og op, hver fredag. Vesterø Præstegård
kl. 15.00 - 16.45 / Østerby Missionshus kl. 15.30 - 17.00
• Kirkekor øver torsdage kl. 10.00 - 12.00 i Sognehuset Kirkensgaard
• Søndagscafé hver søndag kl. 13.30 - 16.00 i Sognehuset Kirkensgaard

Kirkekollekter i Læsø Kirker
12. april
13. april
31. maj
28. juni

Læsø Kirkers Menighedspleje
Læsø Kirkers Menighedspleje
Sømand og Udlandskirker
KFUMs Soldatermission

520

v/MobilePay bedes indbetalingen

640

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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Sogne Info

Dåb

Døde___________

• 20.10.19: Iben Bente Birch Jacobsen
• 27.10.19: Harald Nordahl Nielsen

• 29.09.19: Birte Lisbeth Dacke
• 02.10.19: Guri Møller Kristensen
• 09.10.19: Jens Hermann Gaarn Sørensen
• 15.10.19: Svend Otto Hansen
• 04.11.19: Gustav Jespersen
• 14.11.19: Ole Andreas Petersen
• 14.11.19: Bent Henning Skibstrup
• 18.11.19: Ole Rohde Andersen
• 02.12.19: Freddy Worm Christiansen
• 07.12.19: Ib Frederik Højholdt
• 31.12.19: Agnes Ninna Poulsen
• 03.01.20: Lind Rishøj Petersen
• 12.01.20: Bent Lindy Sørensen
• 25.01.20: Ninna Julia Strøm Jensen
• 03.02.20: Knud Peter Jensen Krogh
• 06.02.20: Gunnar Albert Olesen
• 09.02.20: Richart Sørensen

• 26.12.19: Asta Berg Christiansen
• 26.12. 19: Lucia Chaure Larsen

Viede
• 09.11.19: Janni Rosenfeldt Høgh
og Christian Bjarne Thorsen

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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Gudstjenester på Læsø
Dato

Byrum

10/3 tirsdag Poppelhaven
11/3

Vesterø

15.30 Poppelhaven EB

onsdag 19.30 gudstjeneste v/konfirmander
10.00 EB / Strengekoret

15/3

3. s. efter fasten

17/3

tirsdag Plejehjem

14.30 Plejehjemmet EB

22/3

Midfaste søndag

10.00 EB

26/3

Kirke i Børnehøjde

17.00 EB - fællesspisning muligt

29/3

Mariæ Bebudelse

10.00 EB

31/3

tirsdag Plejehjem

14.30 Plejehjemmet FF

1/4

onsdag Poppelhaven

15.30 Poppelhaven FF

5/4

Palmesøndag

9/4

Skærtorsdag

10/4

Langfredag

12/4

Påskedag

13/4

2. Påskedag

19/4

1. s. efter påske

26/4

2. s. efter påske

10.00 FF
16. 30 “ Rundt om bordet “ v/ EB
10.00 EB
10.00 EB / Kirkekoret
Med Plejehjemmet
10.00 EB / Strengekoret
10.00 EB
10.00 EB

28/4

tirsdag Plejehjem

14.30 Plejehjemmet EB

30/4

Kirke i Børnehøjde

17.00 EB - fællesspisning muligt

2/5

lørdag

3/5

3. s. efter påske

10.00 EB - konfirmation
10.00 EB
10.00 EB - konfirmation

8/5

Store Bededag

10/5

4. s. efter påske

10.00 EB - konfirmation

12/5

tirsdag Plejehjem

14.30 Plejehjemmet UMI

13/5 onsdag Poppelhaven

15.30 Poppelhaven UMI

17/5
21/5

10.00 UMI

5. s. efter påske
10.00 CH

Kristi Himmelfart

24/5

6. s. efter påske

28/5

Kirke i Børnehøjde

31/5

Pinsedag

1/6

Østerby

2. Pinsedag

10.00 CH
17.00 EB - fællesspisning muligt
10.00 EB

/ Kirkekor

11.00 EB/ Strengekoret
Anlægget - frilufts

7/6

Trinitatis søndag

14/6

1. s. efter trinitatis

16/6

tirsdag Plejehjem

14.30 Plejehjemmet HVJ

17/6 onsdag Poppelhaven

15.30 Poppelhaven HVJ

10.00 EB
10.00 EB

21/6

2. s. efter trinitatis

10.00 HVJ

25/6

Kirke i Børnehøjde

17.00 NN - fællesspisning muligt

28/6

3. s. efter trinitatis

30/6

tirsdag Plejehjem

1/7

onsdag - Syng Solen Ned

5/7

4. s. efter trinitatis

10.00 NN
14.30 Plejehjemmet EB
20.00 Vesterø Havn E. Bernhagen
10.00 EB

Læsøs sognepræst Eva Bernhagen: EB afløses i følgende uger af præster fra fastlandet: Uge 14 Finn Feilan: FF.
Uge 20 Ulrik M Iversen: UMI. Uge 21 Christian Højlund: CH. Uge 25 Hanne Villumsen Jørgensen: HVJ. Uge 26 Præstevikar?
= Indsamling se s. 21 Tak for enhver gave til arbejdet!
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KONFIRMATIONER FORÅRET 2020
- Læsø Kirker ønsker alle konfirmand-familier en velsignet dag og tillykke!
Lørdag d. 2. maj
Østerby kirke:
Viktoria Strøm Calheim
Elena Jerup Nielsen
Simon Wrichsberg Olsen
Katrine Høgh Thorsen

Side 24

Fredag d. 8. maj
Vesterø kirke:

Søndag d. 10. maj
Byrum kirke:

Jenni Petra Geisnæs
Hesselholt
Marie Sofie Jacobsen
Karla Camilla Lund
Kristensen
Laurids Regnar Lund
Kristensen
Selma Mathilde Odgaard
Søren Winther Olsen
Katrine Bach Skovlund
Villads Cæcilius Thuesen

Astrid Wærum Flensted
Hauge
Conrad Birch Larsen
Simone Rafn
Bertram Strøm Lunnemann
Thorsen

www.elling-sogn.dk

GNH

